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Våttørk kun ved behov 
Tørk gulvet kun ved behov, når det 
finnes flekker eller er skittent. Bruk 
kun milde rengjøringsmidler, vi an-
befaler Bonas produkter. Så lite vann 
som mulig er den gylne regelen. 
For mye væske kan skade tregulvet. 
Klassiske garnmopper etterlater for 
mye vann på gulvet, noe som fører 
til svarte kanter langs bordene. 

Bruk i stedet en spraymopp. Disse 
moppene fordeler ut en svært liten 
mengde rengjøringsvæske på gulvet 
som fordamper raskt. Et annet al-
ternativ er å bruke en godt oppvridd 
mikrofibermopp.

Refresher  
Etter en lengre tids bruk kan  
Maxwear vedlikeholdes med en re-

fresher som er beregnet på vinylfla-
ter. Vi anbefaler Bonas produkter. 

 
 
flekkguide

generelle råd
Riktig pleie av ditt Maxwear-gulv sørger for at det ser flott ut og holder lenge. 
Hyppigheten av pleie avhenger av hvor trafikkert gulvet er, hvor mye smuss  
som kommer inn og hvilken farge og modell av gulvet det er snakk om. 

Maxwear-gulvene har en PU-lakk oppå det slitesterke vinyllaget. Denne beskyt-
ter mot smuss og gjør det lett å pleie gulvet. Det innebærer også at man ikke 
skal gjøre noen polishbehandling på et nytt gulv. 

Myke gummi- og plastgjenstander som gummihjul og møbelføtter av plast kan 
gi varige flekker. Også fargestoffer fra trykk på plastposer, avføring fra dyr og 
andre sterke fargestoffer kan gi merker som ikke kan fjernes. Gangtepper med 
bakside av gummi eller lateks bør unngås, siden de kan gi misfarginger på gulvet.

Sterke kjemikalier som aceton, benzen, klor, toluen, fortynning osv. kan skade 
gulvet, det samme kan slipepapir eller rengjøringsmidler som inneholder slipe-
midler.

Inntrykksmerker etter tunge møbler, punktbelastninger osv. kan fjernes ved å 
varme opp overflaten forsiktig med en hårføner eller et strykejern – på laveste 
temperatur, med et tynt håndkle mot gulvet. Det er viktig at gulvflaten ikke blir 
varmere enn 65oC og ikke belastes før det er avkjølt igjen.

Bruk skikkelige dørmatter. Det er smuss som er grunnen til slitasje på gulv.  
Ved å legge en skrapematte utenfor entrédøren og en tørkematte innenfor  
døren, så slipper du å få inn smuss og grus som sliter hardt på gulvet. 

Utstyr alle møbler med filtlapper, så slipper du unødvendige riper i gulvet.  
Når du flytter tunge møbler, bør du løfte dem, ikke slepe dem. 

Husk at kjæledyr, f.eks. hunder, kan lage riper i overflaten med klørne.  
Man kan også få riper av spisse gjenstander. 

Unngå å bruke tape på gulvet. 

daglig pleie
Bruk tørre metoder for den daglige 
rengjøringen. Støvsug med børste- 
munnstykke, fei eller tørrmopp 
gulvet slik at grus, støv og annen løs 
smuss blir fjernet. 

Tørk umiddelbart opp vann eller  
annen væske. Vær ekstra nøye  
med å tørke opp f.eks. kaffe, rødvin, 
ketsjup og tyggegummi ettersom  
det ellers kan gi flekker. Flekker  
fjernes i henhold til flekkguiden. 

Grønnsåpe eller andre vaskemidler 
med høyt såpeinnhold eller for høy 
konsentrasjon av vaskemiddel i vas-
kevannet kan etterlate seg en hinne 
på gulvet og bør derfor unngås.

Flekk fra Fjernes med

Frukt, saft, melk, 
krem, brus, øl, vin, 
kaffe, te, urin

Mildt rengjor-
ingsmiddel f.eks. 
oppvaskmiddel

Sjokolade, fett 
skokrem, tjære 
gummimerker, 
asfalt

White spirit  
(ettertørk med en 
fuktig klut)

Fargebånd, stensil, 
blekk, leppestift

Rødsprit (ettertørk 
med en fuktig klut)

Blod Kaldt vann

Stearin, tyggegummi Kjølespray /is i pose.

pleieanvisning for maxwear


