Underhåll mattlackerade golv
Så tar du hand om ditt mattlackerade golv.

Rengöring

Daglig städning utförs företrädesvis med torra rengöringsmetoder, såsom dammsugning eller
torrmoppning.
När golvet rengörs tillsätts 25 ml BOEN Cleaner till 5 liter vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel
(PH 6-7) till vatten (se anvisningar på förpackningen). Undvik spill och använd en fuktig trasa. Spill på
golvet bör tas bort omedelbart, och innan det torkar. Ytan tål de vanligast förekommande
hushållskemikalierna.
Envisa fläckar kan tas bort med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner, eller försiktigt med
lacknafta. Vid all användning av lacknafta, torka av efteråt med en fuktig trasa. Om det uppstår områden
där färgen blir mer sliten och tråkig än någon annanstans, kan dessa fält behandlas med BOEN Refresher,
utan att hela golvet behandlas.

BOEN Products

Wear and tear

Dosage

BOEN Cleaner

Normal Dirt

25ml til 5 liter vatten

Heavier Dirt

25ml til 5 liter vatten

Regular maintenance & spot removal

Apply a thin, even layer

BOEN Polish Matt

Underhåll

BOEN Polish Matt är speciellt utformad för att användas på mattlackerade parkett- och trägolv. Produkten
fräschar upp slitna och matta lackytor och ger golvet ett nylackerat utseende och en hållbar yta. Ytan
måste vara ren och torr. Polish får inte användas på golv som tidigare behandlats med vax. Skaka burken
väl före användning.
Applicera polishen med en mikrofiberduk för att uppnå en slät yta. Golvet ska torka i 2 timmar innan det
tas i bruk igen. Låt bli att lägga mattor eller ställa tunga möbler på golvet under de första 12 timmarna.
BOEN Polish Matt kan också användas för fläckborttagning.

Hur ofta ska du använda den här produkten? Allmänna
rekommendationer:
•
•

Måttlig användning, till exempel i privata hem: ca en gång per år eller vid behov.
Trafikerade golv, till exempel i korridorer eller kontor i offentliga miljöer: ca 2-3 gånger per år eller
oftare vid behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning
•
•
•
•

Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) tas bäst bort med vanligt rengöringsmedel.
Fläckar såsom skokräm, gummi, tjära, olja, fett och choklad kan tas bort med lacknafta.
Färg och läppstift m.m. kan också avlägsnas med lacknafta.
Färg och läppstift m.m. kan också avlägsnas med lacknafta. Blod tas bort med kallt vatten. OBS!
MYCKET TRAFIKERADE GOLV

Viktig

BOEN rekommenderar nedslipning och ommålning av förfallna golv. Detta garanterar en trevlig och tålig
yta över tid. Parkettläggaren kan göra en regelbunden kontroll.

