VEDLIGEHOLDELSESBROCHURE – DK

V I N Y L PL A N KS & T I L E S

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue
HVOR FOR PE RGO V E DLIG E HOLDE L S E S PRODU K TE R ?
•
•
•
•

Det er nemt og effektivt at rengøre dit gulv med Pergo vedligeholdelsesprodukter.
Beskyt dit gulvs flotte originale karakter. Med Pergo vedligeholdelsesprodukter undgår du ophobning af snavs:
Snavs og uhygiejniske rester fjernes på et øjeblik.
Ved at bruge Pergo vedligeholdelsesprodukter sikrer du, at gulvets garanti opretholdes.
Produkterne er udviklet specielt til og testet på Pergo vinylgulve, så du kan være sikker på, at dit gulv får den rette
vedligeholdelse.

SOR TIME NTE T

Pergo rengøringssæt
P G C LE A N I N G K I T
•
•

Rengøringssæt af høj kvalitet med ekstra langt greb
Mikrofiberklud, som kan maskinvaskes ved op til 60 °C

PGCLE ANINGKIT

Pergo Vinyl Floor Cleaner 1L
P GVC LE A N I N G10 0 0
•
•
•

Frisk og behagelig duft
Forhindrer snavs og pletter
Beskytter det beskyttende toplag på Pergo vinylgulve

PGVCLEANING1000

Pergo reparationssæt
P G R E PA I R
•
•

Reparer nemt beskadigede gulve
Farvediagram, som matcher Pergo gulvene perfekt

PGREPAIR
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V I N Y L PL A N KS & T I L E S

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue
E F TE R MONTE R ING :

R E NG ØR ING U DE N S TR IB E R , UG E E F TE R UG E

Når du køber et Pergo gulv, er det hele allerede klaret på forhånd. Der kræves ingen ekstra finish eller beskyttelse.
Valgte du flydende montering? Så er du allerede klar! Hvis du vælger en limet montering, skal du lade limen tørre helt i
den hærdetid, der fremgår af anvisningerne.

Ugentlig rengøring: tørt

DE N FØR S TE G RU NDIG E R E NG ØR ING E F TE R MONTE R ING AF G U LVE T

Følg disse instruktioner:
1. Fjern alt groft snavs med en blød børste og en fejebakke.
2. Støvsug gulvet grundigt, eller fej det med en tør Pergo mikrofiberklud. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul
og et særligt parketmundstykke.
3. Fjern genstridigt snavs som angivet i vejledningen til fjernelse af snavs på side 9.
4. Rengør med en let fugtig Pergo mikrofiberklud som beskrevet i "Månedlig rengøring: let fugtigt".

For Pergo Flex Click / Flex Glue

Til regelmæssig vedligeholdelse anbefaler vi at bruge en støvsuger eller en tør Pergo moppe en gang om ugen. Moppens
specialfibre er høj-absorberende.

Månedlig rengøring: let fugtigt
En eller to mange om måneden, alt efter hvor ofte gulvet bruges og hvor snavset det bliver, anbefaler vi en mere grundig
rengøring med en fugtig mikrofibermoppe. Sørg for ikke at bruge for meget vand. Det er unødvendigt og kan skade gulvet.
1. Støvsug eller fej gulvet grundigt for at sikre, at du får fjernet alt støvet. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul
og et særligt parketmundstykke.
2. Fyld en spand med vand og to hættefulde Pergo Vinyl Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo
mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
3. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl mikrofiberkluden, og vrid den grundigt. Tør
derefter gulvet efter igen, indtil det er helt tørt.

i
Undgå brug af imprægnerede engangsklude. De
indeholder ofte olieholdige produkter, der tiltrækker støv,
og kan give pletter på gulvet.
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FUGTIG R E NG ØR ING

For Pergo Rigid Click [Kollektionsnavn pro]
Pergo Rigid Click sortimentet [Kollektionsnavn pro] er 100 % vandtæt takket
være den vandafvisende belægning og det vandtætte kliksystem. Det betyder,
at du uden problemer kan rengøre dem med en våd klud. Sørg dog for, at spildt
væske straks fjernes.
1. Støvsug eller fej gulvet grundigt. Støvsugeren skal være udstyret med bløde
hjul og et særligt parketmundstykke.
2. Fyld en spand med vand og to hættefulde Pergo Vinyl Floor Cleaner. Tør
gulvet af med en fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne
opløsning. Skyl jævnligt moppen.
3. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl
moppen i spanden med det rene vand. Tør derefter gulvet efter igen, indtil alt
vandet er væk.

R E NG ØR ING S MAS K INE

For Pergo Rigid Click [Kollektionsnavn pro]
Til Pergo Rigid Click gulve [Kollektionsnavn pro] kan der bruges en single-disc
skuremaskine eller gulvvasker. Den anbefalede rengøringsmaskine skal være
en lille og kompakt maskine med lav hastighed, som er beregnet til let daglig
rengøring. Den skal veje under 50 kg, så mellemstore, store maskiner eller
maskiner med kørende fører anbefales ikke. Desuden skal højtryksrensning
undgås. Brug en blød børste eller en hvid/rød polerskive med et tryk på mellem
15 og 30 kg. Vandtemperaturen må maks. være 45 °C og må ikke påføres under
tryk. Single-disc skuremaskiner skal altid bruges ved lav hastighed, så polering
undgås.
Du kan også bruge en damprenser på disse gulve hvis du bruger en egnet klud,
som dækker dampåbningerne, så direkte kontakt med gulvet undgås. Kluden
sikrer, at varme og damp fordeles jævnt, så kondensdannelse på gulvet undgås.
Sørg for altid at bruge den ved lav effekt. Rengør i plankernes længde, og hold
ikke damprenseren på samme sted for lang tid ad gangen. Yderligere oplysninger
kan findes i vejledningen fra producenten af damprenseren.
Efter rengøring skal al fugt tørres af gulvet med en tør moppe eller med en
vådstøvsuger. Slibe- eller polermaskiner er ikke tilladt, da dit Pergo vinylgulv ikke
må poleres eller voksbehandles.
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i
Vask gulvet i plankernes eller flisernes retning, da det
ellers kan blive stribet, når det tørrer.
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G E N S TR IDIGT S NAVS : V E J LE DNING TIL FJ E R NE L S E
Mudrede fodaftryk, spildt væske eller trælse ridser – sommetider går hverdagen ud over dit vinylgulv. Men tag det helt
roligt – det kan som regel fjernes! Forskellige typer pletter kræver dog forskellige tilgange. Derfor har vi sammensat denne
praktiske vejledning til dig. Husk ikke at gnubbe for hårdt på samme sted ved pletter, og vær ekstra forsigtig ved fasens
lakering.

LOK ALE PLET TER
Kom Pergo Vinyl Floor Cleaner på pletten. Lad det virke et par minutter. Brug en ren klud*, som er fugtet med lunkent vand, til at
fjerne pletten. Gentag om nødvendigt processen.
CHOKOLADE, FEDT, FRUGTJUICE, DRINKS, VIN
Fjern pletter hurtigst muligt med en fugtig klud*. Brug Pergo Vinyl Floor Cleaner fortyndet med lunkent vand.

GUMMIMÆRKER (SKOSÅLER OSV.)
Tør af med en tør klud*, og brug derefter Pergo Vinyl Floor Cleaner om nødvendigt.
KROPSVÆSKER (BLOD, URIN, …)
Fjern hurtigst muligt med en fugtig klud*. Hvis pletten er blevet tør: Gnid mekanisk med en tør klud* eller en, der er let fugtet med
Pergo Vinyl Floor Cleaner.
NEGLELAK, SKOCREME, LÆBESTIFT, TJÆRE OSV.
Fjern hurtigst muligt med en tør klud* eller en, der er let fugtet med Pergo Vinyl Floor Cleaner.
Om nødvendigt: Brug denatureret sprit, acetone eller almindeligt opløsningsmiddel. Test først på et lille område.
STEARIN OG T YGGEGUMMI
Lad det hærde, og skrab det derefter forsigtigt af.

GULV MED ET MAT UDSEENDE
Brug Pergo Vinyl Floor Cleaner som beskrevet i rengøringsanvisningerne på de foregående sider.

FEDTEDE RESTER PÅ GULVET
Denne film fjernes ved at arbejde i mindre områder ad gangen (10-15 m²) og gøre overfladen fugtig med en fugtig Pergo moppe.
Kom koncentreret Pergo Vinyl Floor Cleaner i en sprayflaske, og spray 4-5 gange pr. kvadratmeter på det fugtige område. Vent 1
minut, og tør gulvet af med en fugtig klud. Tør derefter gulvet efter med en tør moppe. Gentag om nødvendigt disse trin, indtil snavset eller den fedtede film er fjernet. Tør altid efter bagefter, så gulvet bliver tørt.
SKRAMMER /DYBE RIDSER
Brug Pergo reparationssæt. Sættet indeholder en smeltekniv, sandpapir og 7 voksblokke, som garanterer en gulvreparation, der
ikke kan ses. Se vores hjemmeside www.pergo.com angående farveoversigten og anvisninger for reparationssættet.
* Vi anbefaler at bruge en hvid bomuldsklud.
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TIP S OG TR ICKS
•

Sand, sten, møbler ... dit gulv kan blive ridset på mange
forskellige måder. Vær forsigtig: Løft møblerne i stedet
for at trække dem, sæt filt på undersiden af møblerne,
brug kontorstole med bløde hjul og et egnet underlag, og
sørg for, at støvsugeren er udstyret med bløde hjul og et
særligt parketmundstykke.

•

Brug dørmåtte i de rum, der er adgang til udefra, så
rengøringen minimeres og gulvet beskyttes. Sørg for, at
måtten er tilstrækkeligt stor og rengøres regelmæssigt.

•

Følg altid vedligeholdelsesprodukternes anvisninger.
Brug af for meget rengøringsprodukt kan medføre
fedtede rester på gulvet.

•

Vi anbefaler, at du vælger produkter, som anbefales af
Pergo. De er lavet, så de er helt kompatible med vores
Pergo vinylgulve.

•

Brug aldrig naturlige sæbebaserede rengøringsmidler.
Det efterlader en klistret film på overfladen, som samler
støv og snavs, der er svært at fjerne. Det samme gælder
for rengøringsmidler, der indeholder slibende partikler. De
kan give gulvet en mat overflade.

•

Fjern altid spildt væske fra gulvet med det samme.
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