
 

 

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR FREVINI LAKKERT GULV  

 

FREVINI produserer høykvalitets tregulv kun av naturlig tre. Våre gulv utmerker seg 

med enestående praktiske og estetiske egenskaper.  

Garanti dekker gulv som er montert og brukt etter følgende instrukser: 

 Temperatur i lokalet med tregulv skal være 18–24°C. 

 Relativ fuktighet i lokalet skal være 40–60 %. 

 Hvis man bruker gulv uten å kontrollere temperatur og fuktighet i lokalet, 

dekker garanti kun naturlig utvidelse av tre.  

 For vedlikehold av gulv bruk kun produkter som er spesielt egnet til dette 

formålet – bruk kun de rengjøringsmidlene og andre produkter som passer for 

lakkert tregulv. Bruk av andre produkter kan forårsake misfarging, flekker, 

overflatens glatthet eller glans kan endres.  

 Legg dørmatter på utsiden og innsiden av dører for å unngå at smuss og sand 

kommer inn på gulvet, siden dette kan føre til sterk slitasje.  

 Garanti dekker ikke mekaniske skader som har oppstått under bruk.  

 For daglig stell er det nok å feie eller støvsuge gulv.  

 Hvor ofte man skal rense gulv er avhengig av fottrafikk.  

 Sand skal renses fra gulvoverflaten umiddelbart. Sand kan rispe det oljede laget, 

det kan oppstå små hakk eller risper i treets overflate. Sandrisper dekkes ikke 

av garanti. 

 For å tørke støv bruk en tørr og myk børste. Du kan også bruke en fuktig klut 

sammen med rengjøringsmiddel som passer for lakkert tregulv eller uten det. 

Etter rengjøring må det ikke være fuktige spor igjen. Skader påført av vann eller 

andre væsker dekkes ikke av garanti.    

 På alle møbler og andre interiørdetaljer som er i direkte kontakt med gulv skal 

man feste filtputer.  



 

 

 Under stoler eller andre møbler med hjul skal man bruke beskyttende matter, 

løpere eller tepper i plast som beskytter tregulv mot mekaniske skader.  

 Lokaler med tregulv skal luftes ofte for å stabilisere fuktighetsforhold.  

 Tregulv må ikke dekkes med PE-film eller andre typer vann- og luftisolerende 

materialer. 

 Vi aksepterer ikke klager over treets misfarging når det er utsatt for lys (UV-

stråling). 

 Gulv kan fullstendig fornyes ved å slipe overflaten og lakkere den på nytt. 

Produsenten anbefaler å bruke lakk egnet til tregulv ved å følge instrukser. 

Antall fornyelser ved å fjerne øverste lag er avhengig av dybde av mekaniske 

skader. Før du starter mekanisk fornyelse (skraping eller sliping), avklar gulvets 

tilstand og om mekanisk fornyelse er en rimelig metode.  

 Hvis man ikke følger ovennevnte anbefalinger, dekkes materialer og arbeid ikke 

av garanti.  

 Hvis FREVINI gulv monteres over gulvoppvarmingssystemet, anbefaler 

produsenten kun montering ved liming.  

 Før du monterer gulv over gulvoppvarmingssystemer, skal eier og montør jevne 

undergulvet ut etter FREVINI oppvarmingsinstruks. Mer informasjon om 

montering av FREVINI gulv over gulvoppvarmingssystemet finner du i 

monteringsinstrukser på www.frevinistudio.com 

Selger og produsent gir ikke garanti dersom eier ikke rapporterer defekter i løpet av 14 

dager fra deres oppdagelse.  

NB! Bruker skal sørge for at rengjøringspersonale er kjent med denne bruks- og 

vedlikeholdsinstruksen. 

Jeg er kjent med vedlikeholdsinstruks, bruksvilkår og garantivilkår.  

 

................................................................................. 

Dato og tydelig eiers signatur 

 

http://www.frevinistudio.com/

