
Vedligeholdelsesvejledning 
til private husstande

Umiddelbart efter montering af gulvet
Pergo-vinylgulve er klar til brug, og har ikke behov for speciel behandling. 

Bemærk dog, at hvis gulvet er limet på undergulvet, skal du tage hensyn til limens tørretid. Anvend anbefalet Pergo-vinyllim, og følg vejledningen 
nøje. Hvis dit gulv er monteret flydende, kan du gå på det umiddelbart efter montering.

Fjern alle rester fra gulvet ved først at bruge en støvsuger og derefter en fugtig mikrofibermoppe Brug kun vand, indtil vandet er klart, og der ikke 
er mere snavs tilbage på gulvet. Lim-, gips- og malingrester skal fjernes hurtigts muligt med en klud. De fleste rester kan fjernes med vand og et 
produkt til regelmæssig vinylpleje.



1. Fjern støv og smårester fra gulvet med en støvsuger eller fejekost. 
Rengør derefter gulvet regelmæssigt med det anbefalede Pergo-
vinylplejemiddel opløst i vand. Brug flaskens låg til opmåling af to 
bægerfulde rengøringsmiddel. Hæld dem i en spand med lunkent 
vand.

2. Aftør gulvet med en fugtig, fnugfri klud eller moppe, som er dyppet 
i vandet med rengøringsproduktet.

3. Aftør gulvet med en tør klud, indtil gulvet ikke længere er synligt 
fugtigt.

Hæle- og friktionsmærker: 
Årsag: Sorte streger normalt efterladt fra genstande med en hård 
gummibund.
Løsning: Hæle- og friktionsmærker kan nemt aftørres med det 
anbefalede Pergo-vinylrengøringsmiddel og en svamp.

Ridser: 
Årsag: Ridser kan opstå som følge af grus og/eller snavs på gulvet.
Løsning: Brug en egnet dørmåtte for at forhindre problemet. Fej også 
gulvet dagligt, hvis gulvet er meget udsat for sand og grus. Brug af 
Pergo-vinylrengøringsmidlet kan også hjælpe med at gøre mikroridser 
mindre synlige. En dyb ridse kan fyldes op ved hjælp af et specielt 
reparationssæt med voks. Kontakt vores tekniske afdeling vedrørende 
oplysninger om, hvordan du bruger og fremskaffer dette sæt.

Grimt eller kedelig udseende:
Årsag: Efter ujævn påføring af mange lag rengøringsprodukter kan gulvet 
få et grimt eller kedeligt udseende. Dette skyldes en ophobning af flere 
lag snavs.

Mærker:
Årsag: Meget tunge genstande med skarpe kanter kan efterlade et 
mærke i gulvet. 
Løsning: Et mærke kan fyldes op ved hjælp af et specielt reparationssæt 
med voks. Kontakt vores tekniske afdeling vedrørende oplysninger om, 
hvordan du bruger og fremskaffer dette sæt.

Pletter:
Årsag: Permanente pletter forekommer meget sjældent på Pergo-
vinylgulve. De kan forekomme, hvis meget aggressive kemikalier eller 
produkter efterlades på gulvet i længere tid.
Løsning: Fjern pletter så hurtigt som muligt. Jo længere spildt materiale 
efterlades på gulvet, jo større er risikoen for permanente pletter. Blivende 
pletter kan fjernes ved hjælp af Pergo-vinylrengøringsmiddel eller en 
acetoneopløsning.

For alle skader på gulvet, der ikke kan udbedres ved 
rengøring eller denne vejledning, bedes du kontakte vores 
tekniske serviceafdeling for at finde en egnet løsning.

Daglig pleje og vedligeholdelse

Pletfjerning

!

TIP 1: Grus, sand, flytning af tunge møbler ved at skubbe dem kan 
forårsage ridser i gulvet. Tag forholdsregler for at undgå dette. Løft altid 
tunge møbler, opret en rengøringszone ved indgangen til dit hus og brug 
en måtte under kontorstole og filt under møbler. 

TIP 2: Brug en dørmåtte af god kvalitet ved hver yderdør for at forhindre 
grus og genstande i at ridse gulvet. Sørg for, at måtterne er tilstrækkeligt 
store, og at de rengøres regelmæssigt for at opretholde virkningen.

TIP 3: Følg altid vejledningen på det anvendte rengøringsprodukt. Det 
anbefales at bruge Pergo-vinylrengøringsmiddel, da andre produkter kan 
beskadige gulvet. Anvend aldrig aggressive rengøringsprodukter, sæbe 
eller slibende produkter, der indeholder olie eller voks.

TIP 4: Vær opmærksom på, at våde gulve kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko. Opsæt, hvis det er muligt, skiltning om vådt gulv, og 
vent altid med at gå på gulvet, indtil det er helt tørt.

Tips og tricks

Kontaktoplysninger for vores tekniske afdeling
technical.services@unilin.com 
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Rengøringssæt
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