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VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV 
I PRIVATE BOLIGER

For at tregulv fra Kährs skal beholde den opprinnelige slitestyrken og sitt vakre utseende bør 
de pleies i henhold til et enkelt system. Vi har den sterkeste gulvlakken på markedet, som 
reduserer faren for mikroriper – de bittesmå, irriterende ripene som kan oppstå på den 
lakkerte overflaten når f.eks. møbler med slitte møbelknotter dras over gulvet. Kährs Lakk 
gjør overflaten lettstelt fordi flekker har vanskelig for å feste seg. 

Kährs Woodloc®- og Woodloc® 5-fuger gir tette, knapt synlige skjøter som dessuten er en 
fordel ved rengjøring og vedlikehold. Elastisiteten i Kährs overflatebehandling følger treets 
naturlige bevegelser mellom sommer og vinter, enten bordene er lakkert eller oljet. Alt dette 
gjør at Kährs gulv er lette å vedlikeholde.

Innfargede produkter mister den originale fargen ved overflaterenovering. Ha dette i tankene 
ved vedlikehold av gulvet. Midlene som benyttes til vedlikehold er fargeløse. Det må også tas 
spesielle hensyn til produkter med en spesiell overflatebehandling.
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VEDLIKEHOLDSVEILEDNING PRIVATE BOLIGER – OVERSIKT
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DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og 
mikromopp til daglig rengjøring. 

VANLIG VEDLIKEHOLD 

Sørg for at overflaten er fri for skitt og 
fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten 
ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut 
rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold på flasken. 
– eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til 
bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved 
hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. 

Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som 
gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og 
Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra 
følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må 
fuktrengjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

OBS! Hell aldri vann direkte på tregulv. Bruk en 
klut som er skylt i vann og vridd godt opp.

FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av 
rådene som gis nedenfor. 

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler 
ettersom for store mengder eller for hard 
gnidning kan påvirke lakken.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på 
Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

FABRIKKLAKKERTE FLATER

FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White spirit eller lignende.

Fargestifter, leppestift, tusj. Rødsprit og vann 50/50.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.

OVERLAKKERTE FLATER

FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White-spirit.

Fargestifter, leppestift, tusj. White-spirit.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV
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VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV 

Kährs Lacquer Refresher og Matt Laquer 
Refresher er et middel for utbedring av 
ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er 
veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et 
beskyttende topplag som gjør rengjøring og 
vedlikehold enklere. Den erstatter ikke 
overlakkering, men brukes mellom hver 
overlakkering.

Kährs Lacquer Refresher er for Kährs lakkerte og 
høyglans lakkerte gulv. 

For Kährs matt og ultramatt lakkerte gulv skal 
Kährs Matt Lacquer Refresher benyttes. 

Merk. Jo flere lag som blir påført, desto høyere 
glansverdi.

Gulvet som skal behandles må være rent og fritt 
for polermiddel, voks og andre urenheter. Støvsug 
grundig og fjern alle spor etter fett med våt 
rengjøring med Kährs Cleaner.

Bland ut Kährs Cleaner i lunkent vann i henhold 
til opplysningene om blandingsforholdet. Vask 
deretter over gulvet med en godt oppvridd mopp 
eller klut. 

Bruk Kährs Remover først dersom gulvet er 
veldig skittent eller overflaten er behandlet  
med polermiddel eller andre midler.

Kraftig rengjøring: 50-100 ml/10 liter vann, 
fjerning av polermiddel: 500–1000 ml/10 liter 
vann.

1. Fordel ut blanding med en svamp eller klut. 
Bruk så lite av blandingen som mulig.

2. La blandingen virke i noen minutter og skrubb 
deretter gulvet med en skurebørste.

3. Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent 
vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær 
forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye 
fuktighet kan skade kortendene av bordene 
eller stavene.

Nå er gulvet klart for behandling med Kährs 
Lacquer Refreseher

1. Fordel ut Kährs Lacquer Refresher eller Kährs 
Matt Laquer Refesher med en fuktig mopp 
eller klut.

2. La Lacquer Refresheren tørke i minst 45 
minutter før møblene settes tilbake. Tyngre 
gjenstander samt tepper må man vente med i 
minst 24 timer. God ventilasjon og normal 
rom temperatur (20 °C) reduserer tørketiden.

3. La gulvet tørke i noen timer før det gås på.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter 
i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

ELLER
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RENOVERING (OVERLAKKERING) 

Hovedgrunnen til å overlakkere er at gulvet 
trenger en “oppfriskning” etter mange års bruk.

Det er tre metoder, en for gulv med silkematt 
lakk, en for matt lakk og en for høyglans-
lakkerte gulv. Velg den metoden som matcher 
overflatebehandlingen på gulvet ditt.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

For matt-lakkerte gulv

For silkematt-lakkerte gulv

For Kährs gulv med silkematt lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom 
gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en 
roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at 
gulvet er fritt for fett og smuss. 

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe 
før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på 
et mindre område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske 
rengjøringsmidler.

For Kährs gulv med matt lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Bruk Kährs Remover først for ekstra kraftig 
rengjøring eller for å fjerne Kährs Lacquer 
Refresher eller voksbaserte polermidler. 

Anbefalt mengde:
Kraftig rengjøring: 50–100 ml / 10 l vann. 
Fjerning av polermiddel: 500–1000 ml / 10 l vann

Bruksområde
Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk 
så lite av blandingen som mulig.

La blandingen virke i noen minutter og jobb den 
så inn med en skurebørste.

Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. 
Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med 
tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade 
kortendene av bordene eller stavene.

Når gulvet er helt tørt er det tid for å overlakkere 
det med Kährs Matt Lacquer Floor Finish. 

Ha herderen i lakken og bland godt før bruk. 
Åpne og la lufte før påføring (10 minutter). Må 
brukes innen 4 timer.

Test alltid overflatebehandlingen på et mindre 
område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske 
rengjøringsmidler.
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TOTALRENOVERING 

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger 
renovering av andre årsaker, kan det slipes med 
maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt 
– ved hjelp av Kährs Lacquer.

Merk. En totalrenovering vil endre overflatens 
utseende radikalt på innfargede produkter, gulv 
med fasede kanter og/eller børstet overflate-
finish.

Overflaten som skal behandles må være nøye 
slipt samt fri for støv, skitt og andre 
fremmedlegemer.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe 
før påføring. Test alltid overflate behandlingen på 
et mindre område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
3-5 strøk.
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Mellomslip gulvet etter hvert strøk, med. Minste 
anbefalte forbruk per strøk er 0,50 l / m², 
totalmengde. Vær veldig forsiktig med å bruke 
overflaten de første fire ukene.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske 
rengjøringsmidler.

! Slå av gulvvarmen ved overlakkering.

Merk. Kährs Linnea kan ikke slipes.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

For høyglans-lakkerte gulv

For Kährs gulv med høyglans lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom 
gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en 
roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at 
gulvet er fritt for fett og smuss. Pussekvaliteten 
skal være P 350–P 500.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe 
før påføring. Test alltid overflate behandlingen på 
et mindre område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske 
rengjøringsmidler.

P-GRAD 350–500
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ETTER LEGGING 

Kährs naturoljede gulv bør gis en kompletterende 
overflatebehandling med Kährs Satin Oil. 
Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann 
trenger ned i fugene mellom bordene pga. 
kapillærvirkning.

Anbefalt mengde:
1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m²

For mer utførlige instruksjoner, se Vedlikehold 
etter behov, side 10.

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av 
inngangsdøren for å hindre at smuss og grus 
følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. 
Sett møbelknotter (ikke metallknotter, som gir 
flekker på tregulv) på møbler for å unngå 
unødige merker og riper i gulvet.

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

DAGLIG RENGJØRING 

Bruk tørre metoder som støvsuging og 
mikromopp til daglig rengjøring.

VANLIG VEDLIKEHOLD 

Sørg for at overflaten er fri for skitt og 
fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten 
ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut 
rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold på flasken. 
– eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til 
bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved 
hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. 
Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som 
gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og 
Hard Marple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra 
følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må 
fuktrengjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

FLEKKFJERNING 

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av 
rådene som gis nedenfor. 

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler 
ettersom for store mengder eller for hard 
gnidning kan påvirke overflatebehandlingen.

Ved fukttørking av et gulv skal det tørke innen 
ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på 
Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV

ELLER

FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White spirit eller lignende.

Fargestifter, leppestift, tusj. Rødsprit og vann 50/50.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.
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VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Hvor ofte gulvet deretter trenger vedlikehold 
avhenger av bruk, rengjøring, eksponering for 
sollys osv. Et par ekstra, hyppigere vedlikeholds-
behandlinger de første årene gir en ekstra sterk, 
fuktighetsbestandig og lettstelt overflate. 
Normalt sett bør vedlikehold deretter utføres 
minst to ganger i året. Husk at områder som 
utsettes for større slitasje enn resten av gulvet 
kan vedlikeholdes separat. Jo hyppigere 
vedlikehold, desto bedre resultat. Overflaten 
som skal vedlikeholdes må være tørr og fri for 
støv og skitt.

Anvisninger
1. Støvsug gulvet forsiktig. 
2. Vask gulvet med Kährs Cleaner og en 

mikromopp. Følg anvisningene for Kährs 
Cleaner. Kun lett våtrengjøring, overflaten må 
være tørr igjen innen ett minutt. Dersom 
gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut 
mikromoppen med en grov børste. 

3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en 
oppvridd klut. 

4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la 
gulvet tørke i 30 minutter. For ekstra skitne 
gulv med grov struktur kan det være 
nødvendig å gjenta trinn 2–4. 

5. Ha på et tynt lag med Kährs Satin Oil på 
overflaten og fordel det jevnt utover med en 
Kährs mikromopp eller en tørr klut ved å 
arbeid langs strukturen. Poler igjen med en ny 
mikromopp etter 10-15 minutter slik at det 
ikke er noen klebrige områder. Husk at to 
tynne lag med olje gir et bedre resultat enn 
ett tykt lag. Har man på for mye olje vil 
overflaten bli klebrig. 

 
Etter en tørketid på 5 timer kan gulvet brukes 
forsiktig, men det trenger 12 timer før lettere 
møbler kan flyttes tilbake. Vent i 24 timer før 
tepper og tyngre møbler flyttes tilbake.

Anbefalt mengde
1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m²

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING 

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å 
renovere overflatebehandlingen og erstatte den 
med ny oljebehandling.

1. Fordel Utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over 
overflaten. 

2. Rengjør overflaten med en Kährs mikromopp. 
Skrubb til skitten har løst seg opp. Dersom 
gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut 
mikromoppen med en grov børste.

3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en 
oppvridd klut.

4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la 
gulvet tørke i 30 minutter.

For ekstra skitne gulv med grov struktur kan det 
være nødvendig å gjenta trinn 1, trinn 2 og trinn 3.

5. Fordel Kährs Satin Oil jevnt ut over overflaten. 
Bruk Kährs mikromopp og fordel oljen jevnt 

utover. Dette gjøres ved å skrubbe både på 
langs og på tvers av gulvbordene helt til man 
oppnår et jevnt, tynt oljesjikt.

6. La overflaten hvile i 10–15 minutter.

Dersom gulvet har stor slitasje kan det være 
nødvendig å gjenta punkt 5 og 6.

7. Poler overflaten med en ny mikromopp. Dette 
gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

 
Husk at to tynne lag med olje gir et bedre 
resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje 
vil overflaten bli klebrig.
 
Anbefalt mengde
100 ml (1 dl) med Kährs Satin Oil per 30 m².

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV
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TOTALRENOVERING 

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger 
renovering av andre årsaker, kan det slipes med 
maskin til bart tre og overflatebehandles på 
nytt. For en ny-oljet overflate, ta kontakt med 
din lokale forhandler. 

Merk. En totalrenovering vil endre overflatens 
utseende radikalt på innfargede produkter, gulv 
med skråskjærte kanter og/eller børstet 
overflatefinish. 

RENOVERING AV INFARGEDE GULV

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å 
renovere overflatebehandlingen og erstatte den 
med ny behandling med pigmentert Satin Oil.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over 
overflaten. 

2. Rengjør overflaten med en Kährs mikromopp. 
Skrubb til skitten har løst seg opp. Dersom 
gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut 
mikromoppen med en grov børste.

3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en 
oppvridd klut.

4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la 
gulvet tørke i 30 minutter.

For ekstra skitne gulv med grov struktur kan det 
være nødvendig å gjenta trinn 1, trinn 2 og trinn 3.
 
5. Fordel Kährs pigmentert Satin Oil jevnt ut 

over overflaten. Bruk Kährs mikromopp og 

fordel oljen jevnt utover. Dette gjøres ved å 
skrubbe på langs og på tvers av gulvbordene 
helt til man oppnår et jevnt, tynt oljesjikt.

La overflaten hvile i 10–15 minutter.

Dersom det er behov for en kraftigere 
etterfarging, gjenta trinn 5 og 6. Dette kan 
gjøres maks. 3 ganger, fordi for tykke lag vil 
gjøre gulvet klebrig.
 
Poler overflaten med en ny mikromopp. Dette 
gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.
 
Husk at to tynne lag med olje gir et bedre 
resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje 
vil overflaten bli klebrig.

Anbefalt mengde
100 ml (1 dl) med Kährs Satin Oil per 30 m²

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV

Merk! Ved bruk av Kährs Satin Oil er det fare for selvantenning i kontakt med organiske 
materialer (f.eks. bommulsstoff, sagspon, absorberende isolasjonsmateriale osv.) som følge av 
selvtørkende oljeinnhold. Filler og annet organisk materiale gjennomtrukket av olje må legges i 
vann umiddelbart etter bruk for å unngå selvantenning.
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VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV 
PÅ KOMMERSIELLE OMRÅDER

Med kommersielle områder menes alle områder som ikke er eller ligner på private boliger når 
det gjelder slitasje.
Eksempler på kommersielle områder som kan sammenlignes med private boliger er dagsentra 
og kontorer med lite slitasje. I slike tilfeller må imidlertid vedlikeholdet utføres oftere enn i 
private boliger.

Dersom tregulv i kommersielle områder får grundig, regelmessig vedlikehold, vil de få en mye 
lenger levetid. Lyst innfargede og lyse treslag er mer følsomme for slitasje enn mørke.

Det anbefales på det sterkeste at det utarbeides en vedlikeholdsplan for hvert rom/området 
hvor det tas hensyn til slitasjen.

Forebyggende tiltak for å redusere slitasje og rengjøringsbehov
•  Det gjelder å ha: 

– et riktig utformet inngangsparti og en effektiv, solid rist utendørs (helst under tak). 
– sperrematter mot smuss, gummimatter med riller eller lignende, i området mellom de 
utvendige og innvendige inngangsdørene. 
– tekstilmater som absorberer fuktighet.

Omfanget av smussperresystemet kommer an på hvor stor trafikk det er gjennom inngangen 
samt forholdene utenfor. Jo mer smuss, desto lenger bør smussperresonen være. Det skal 
helst kunne tas minst tre skritt på hver av disse flatene.

•  Gulv i kommersielle områder må gis ytterligere overflatebehandling for å tåle påkjenningene 
de blir utsatt for. Dette bør gjøres umiddelbart etter legging mens gulvflaten er fri for 
møbler, osv.

•  Sett møbelknotter på møblene for å unngå unødige merker og riper i gulvet. Ikke bruk 
metallknotter som kan ripe og lage merker i gulvet.

•  Fjern alle merker så raskt som mulig.



+
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VEDLIKEHOLDSVEILEDNING KOMMERSIELLE OMRÅDER - OVERSIKT

ETTER LEGGING
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DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og 
mikromopp til daglig rengjøring.

VANLIG VEDLIKEHOLD 

Det er viktig å vedlikeholde 
overflatebehandlingen i tide. Ikke la lakken bli 
slitt. Dette forhindrer at smuss og vann trenger 
ned i treet, og gulvet beholder da sin lettstelte 
og vakre overflate.

Sørg for at overflaten er fri for skitt og 
fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten 
ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut 
rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold på flasken. 
– eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til 
bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved 
hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. 
Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som 
gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og 
Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra 
følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må 
fuktrengjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

Bruk så lite vann som mulig dersom det benyttes 
en kombimaskin.

All overflødig fuktighet skal ha tørket opp innen 
ett minutt. Maskinen må ikke etterlate 
vannflekker når den snur eller stanser.

FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av 
rådene som gis nedenfor. 

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler 
ettersom for store mengder eller for hard 
gnidning kan påvirke lakken.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på 
Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

FABRIKKLAKKERTE FLATER

FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White spirit eller lignende.

Fargestifter, leppestift, tusj. Rødsprit og vann 50/50.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.

OVERLAKKERTE FLATER

FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White-spirit.

Fargestifter, leppestift, tusj. White-spirit.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER
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ELLER

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV 

Kährs Lacquer Refresher og Matt Laquer 
Refresher er et middel for utbedring av 
ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er 
veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et 
beskyttende topplag som gjør rengjøring og 
vedlikehold enklere. Den erstatter ikke 
overlakkering, men brukes mellom hver 
overlakkering.

Kährs Lacquer Refresher er for Kährs lakkerte og 
høyglans lakkerte gulv.

For Kährs matt og ultramatt lakkerte gulv skal 
Kährs Matt Lacquer Refresher benyttes. 

Merk. Jo flere lag som påføres, desto høyere 
glansverdi.

Gulvet som skal behandles må være rent og fritt 
for polermiddel, voks og andre urenheter. Støvsug 
grundig og fjern alle spor etter fett med våt 
rengjøring med Kährs Cleaner.

Bland ut Kährs Cleaner i lunkent vann i henhold 
til opplysningene om blandingsforholdet. Vask 
deretter over gulvet med en godt oppvridd mopp 
eller klut. 

Bruk Kährs Remover først dersom gulvet er 
veldig skittent eller overflaten er behandlet  
med polermiddel eller andre midler.

Kraftig rengjøring: 50-100 ml/10 liter vann, 
fjerning av polermiddel: 500–1000 ml/10 liter 
vann.

1. Fordel ut blanding med en svamp eller klut. 
Bruk så lite av blandingen som mulig.

2. La blandingen virke i noen minutter og skrubb 
deretter gulvet med en skurebørste.

3. Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent 
vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær 
forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye 
fuktighet kan skade kortendene av bordene 
eller stavene.

Nå er gulvet klart for behandling med Kährs 
Laquer Refresher.

1. Fordel ut Kährs Lacquer Refresher eller Kährs 
Matt Lacquer Refresher med en fuktig mopp 
eller klut.

2. La Lacquer Refresheren tørke i minst 45 
minutter før møblene settes tilbake. Tyngre 
gjenstander samt tepper må man vente med i 
minst 24 timer. God ventilasjon og normal 
rom temperatur (20 °C) reduserer tørketiden.

3. La gulvet tørke i noen timer før det gås på.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter 
i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.



+
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VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

RENOVERING (OVERLAKKERING) 

Hovedgrunnen til å overlakkere er at gulvet 
trenger en “oppfriskning” etter mange års bruk.

Det er tre metoder, en for gulv med silkematt 
lakk, en for matt lakk og en for høyglans-
lakkerte gulv. Velg den metoden som matcher 
overflatebehandlingen på gulvet ditt.

For matt-lakkerte gulv

For silkematt-lakkerte gulv

For Kährs gulv med silkematt lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom 
gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en 
roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at 
gulvet er fritt for fett og smuss. 

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe 
før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på 
et mindre område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske 
rengjøringsmidler.

For Kährs gulv med matt lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Bruk Kährs Remover først for ekstra kraftig 
rengjøring eller for å fjerne Kährs Lacquer 
Refresher eller voksbaserte polermidler. 

Anbefalt mengde:
Kraftig rengjøring: 50–100 ml / 10 l vann. 
Fjerning av polermiddel: 500–1000 ml / 10 l vann

Bruksområde
Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk 
så lite av blandingen som mulig.

La blandingen virke i noen minutter og jobb den 
så inn med en skurebørste.

Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. 
Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med 
tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade 
kortendene av bordene eller stavene.

Når gulvet er helt tørt er det tid for å overlakkere 
det med Kährs Matt Lacquer Floor Finish. 

Ha herderen i lakken og bland godt før bruk. 
åpne og la luften fordampe før påføring. (10 
minutter). Må brukes innen 4 timer.

Test alltid overflatebehandlingen på et mindre 
område for å sjekke farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller nal.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske 
rengjøringsmidler.
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TOTALRENOVERING 

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger 
renovering av andre årsaker, kan det slipes med 
maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt 
– ved hjelp av Kährs Lacquer.

Merk. En totalrenovering vil endre overflatens 
utseende radikalt på innfargede produkter, gulv 
med fasede kanter og/eller børstet overflate-
finish.

Overflaten som skal behandles må være nøye 
slipt samt fri for støv, skitt og andre 
fremmedlegemer.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist beholderen før bruk, åpne og la luften 
fordampe før påføring. Test alltid overflate-
behandlingen på et mindre område for å sjekke 
farge og heft.

Anbefalt påføring: 
3-5 strøk.
Påføres med rulle, kost eller nal.

Mellomslip gulvet etter hvert strøk. Minste 
anbefalte mengde per strøk er 0,50 l / m², 
totalmengde. Vær veldig forsiktig med å bruke 
overflaten de første fire ukene.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske 
rengjøringsmidler.

! Slå av gulvvarmen ved overlakkering.

Merk. Kährs Linnea kan ikke slipes.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

For høyglans-lakkerte gulv

For Kährs gulv med høyglans lakk:
Overflaten som skal behandles må være fri for 
støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom 
gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en 
roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at 
gulvet er fritt for fett og smuss. Pussekvaliteten 
skal være P350-P500.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 
°C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en 
gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet 
på 55 %.

Rist beholderen før bruk, åpne og la luften 
fordampe før påføring. Test alltid overflate-

behandlingen på et mindre område for å sjekke 
farge og heft.

Anbefalt påføring: 
1 strøk, forbruk 0,1l/m².
Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste 
strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 
24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må 
man vente noen dager med å sette tilbake. 

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske 
rengjøringsmidler.

P-GRAD 350–500
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FLEKK FJERNES MED

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av 
sjokolade eller fett

White spirit eller lignende.

Fargestifter, leppestift, tusj. Rødsprit og vann 50/50.

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket.
Skrap deretter forsiktig av.

Blod. Kaldt vann.

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

ETTER LEGGING 

Det første vedlikeholdet skal utføres 
umiddelbart etter at gulvet er lagt. Det gjør at 
gulvet fra begynnelsen av har et beskyttende 
belegg som hindrer vann i å trenge ned mellom 
bordene, og at gulvet beholder sin lettstelte og 
vakre overflate.

Kährs naturoljede gulv må gis en kompletterende 
overflatebehandling med Kährs Satin Oil. 
Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann 
trenger ned i fugene mellom bordene pga. 
kapillærvirkning. 

Anbefalt mengde:
1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m²
For mer utførlige instruksjoner, se Vedlikehold 
etter behov, side 20.

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av 
inngangsdøren for å hindre at smuss og grus 
følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. 
Sett møbelknotter (ikke metallknotter, som gir 
flekker på tregulv) på møbler for å unngå 
unødige merker og riper i gulvet.

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Naturolje er den optimale overflatebehandlingen 
i kommersielle områder som utsettes for store 
påkjenninger, f.eks. butikker og restauranter.

Ved korrekt og regelmessig vedlikehold finnes 
det ingen overflate som motstår den store 
påkjenningen bedre.

DAGLIG RENGJØRING 

Bruk tørre metoder som støvsuging og 
mikromopp til daglig rengjøring. 

VANLIG VEDLIKEHOLD 

Sørg for at overflaten er fri for skitt og 
fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten 
ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut 
rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold på flasken. 
– eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til 
bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved 
hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. 
Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som 
gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og 
Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra 
følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må 
fuktrengjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

FLEKKFJERNING 

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av 
rådene som gis nedenfor. 

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler 
ettersom for store mengder eller for hard 
gnidning kan påvirke overflaten.

Ved fukttørking av et gulv skal det tørke innen 
ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på 
Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

ELLER
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VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Behovet for påfølgende vedlikehold varierer og 
avhenger av en rekke faktorer. Pass på å utføre 
påfølgende vedlikehold i god tid slik at overflaten 
ikke blir slitt. Dette forhindrer at smuss og vann 
trenger ned i treet, og gulvet beholder da sin 
lettstelte og vakre overflate. 

Hvor ofte gulvet deretter trenger vedlikehold 
avhenger av bruk, rengjøring, eksponering for 
sollys osv. Et par ekstra, hyppigere vedlikeholds-
behandlinger de første årene gir en ekstra sterk, 
fuktighetsbestandig og lettstelt overflate. 
Normalt sett bør vedlikehold deretter utføres 

minst to ganger i året. Husk også at områder 
som utsettes for større slitasje enn resten av 
gulvet kan vedlikeholdes for seg selv. Jo 
hyppigere vedlikehold, desto bedre resultat. 
Rengjør gulvet grundig. Bruk en skuremaskin og 
hvit pad (150 o/min) til å polere gulvet med et 
tynt lag Kährs Satin Oil.

Anbefalt mengde
1 dl med Kährs Satin Oil per 20–30 m²

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING 

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å 
renovere overflatebehandlingen og erstatte den 
med ny oljebehandling. For veldig skitne ikke-
innfargede gulv:

1. Rengjør gulvet og sørg for at løse partikler er 
fjernet.

2. Ha Kährs Satin Oil på overflaten og fordel den 
jevnt og rikelig ved hjelp av en garnmopp. 

3. Skur, bearbeid gulvet med en grønn pad 
under maskinen. 

4. Fjern overflødig olje med en gumminal eller 
klut.

5. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 
minutter)

6. Poler gulvet med en klut lagt utenpå en hvit 
pad for å fjerne overflødig olje. 

Gjenta forrige trinn om nødvendig. Husk at to 
tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett 
tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten 
bli klebrig. Etter en tørketid på 5 timer kan gulvet 
brukes forsiktig, men det trenger 12 timer før 
lettere møbler kan flyttes tilbake. Vent i 24 timer 
før tepper og tyngre møbler flyttes tilbake.
 
Anbefalt mengde
1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER
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RENOVERING AV GULV MED KRAFTIG 
STRUKTUR

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å 
renovere overflatebehandlingen og erstatte den 
med ny oljebehandling. 

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over 
overflaten. 

2. Rengjør overflaten med maskin med børste 
(for eksempel en Orbot-maskin med børste). 
Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at 
trestrukturen skades.

3. Tørk av overflaten med en absorberende klut 
eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne 
rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra 
overflaten. 

4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs Satin Oil på overflaten ved hjelp 

av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) 
med hvit pad (150–180 rpm)

6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 
minutter)

7. Ha på et andre lag med Kährs Satin Oil på 

overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel 
en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)

8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 
minutter)

For veldig slite gulv kan det være nødvendig å 
gjenta trinn 7 og 8.
 
9. Poler overflaten med maskin (for eksempel 

en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm) 
Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt 
fordelt.

 
Husk at to tynne lag med olje gir et bedre 
resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje 
vil overflaten bli klebrig. 
 
Anbefalt mengde
1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING AV INFARGEDE GULV

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å 
renovere overflatebehandlingen og erstatte den 
med ny behandling med pigmentert Satin Oil.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over 
overflaten. 

2. Rengjør overflaten med maskin med børste 
(for eksempel en Orbot-maskin med børste). 
Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at 
trestrukturen skades.

3. Tørk av overflaten med en absorberende klut 
eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne 
rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra 
overflaten. 

4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs pigmentert Satin Oil på over-

flaten ved hjelp av maskin (for eksempel en 
Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)

6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 
minutter)

7. Ha på et andre lag med Kährs pigmentert 
Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin 
(for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad 
(150–180 rpm)

8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 
minutter)

Dersom det er behov for en kraftigere 
etterfarging, gjenta trinn 7 og 8. Antallet lag 
med pigmentert Satin Oil skal være mak. 3, fordi 
for tykke lag vil gjøre gulvet klebrig.
 
9. Poler overflaten med maskin (for eksempel 

en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm) 
Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt 
fordelt.

 
Husk at to tynne lag med olje gir et bedre 
resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje 
vil overflaten bli klebrig. 
 
Anbefalt mengde
1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m²

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

TOTALRENOVERING

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger 
renovering av andre årsaker, kan det slipes med 
maskin til bart tre og overflatebehandles på 
nytt. For en ny olje-overflate, ta kontakt med din 
lokale forhandler.

Merk. En totalrenovering vil endre overflatens 
utseende radikalt på innfargede produkter, gulv 
med skråskjærte kanter og/eller børstet 
overflatefinish.

Merk! Ved bruk av Kährs Satin Oil er det fare for selvantenning i kontakt med organiske 
materialer (f.eks. bommulsstoff, sagspon, absorberende isolasjonsmateriale osv.) som følge av 
selvtørkende oljeinnhold. Filler og annet organisk materiale gjennomtrukket av olje må legges i 
vann umiddelbart etter bruk for å unngå selvantenning.
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KÄHRS CLEANER 1 LITER
– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre 
og gulv. Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer.

Art nr. 710518

DU FINNER MER DETALJERT INFORMASJON OM HVERT AV PRODUKTENE (TEKNISKE 
OPPLYSNINGER OG LEGGEVEILEDNINGER) PÅ WWW.KAHRS.COM

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre 
og laminerte gulv.

Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer. For vanlig daglig rengjøring. Klar til 
bruk.

Art nr. 710529

KÄHRS REMOVER 1 LITER
– effektivt middel til fjerning av polering og oppfrisking av lakk

Kährs Remover er et middel til fjerning av Kährs Lacquer Refresher og voksbasert polering på 
tregulv. Kährs Remover kan også brukes til kraftig rengjøring.

Art nr. 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER 1 LITER 
– utbedrer ferdigbehandlede gulv

Kährs Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er 
veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og 
vedlikehold enklere. Forbruk: 1 liter per 60 m². Kährs Lacquer Refresher skal brukes på 
lakkerte og høyglans lakkerte gulv.

Art nr. 710522

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER - BESKRIVELSE
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KÄHRS MATT LACQUER 1 LITER 
– gulvfinish

Kährs Matt Lacquer er en 2-komponent vannbasert  polyuretan-finish for tre- og parkettgulv. 
Egnet for etterlakkering av mattlakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen 
er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av 
rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Matt Lacquer er egnet til både privat og kommersiell bruk 
samt på idrettsgulv. Forbruk ved overlakkering: 0,1l per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5l 
per m². 

Art nr. 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1 LITER 
– gulvfinish

Kährs high gloss Lacquer er en 2-komponent vannbåren  polyuretan-finish for tre- og 
parkettgulv. Egnet for etterlakkering av høyglans-lakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost 
eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og 
vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs high gloss Lacquer er egnet til både privat 
og kommersiell bruk. Forbruk ved overlakkering: 0,1l per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5l 
per m².

Art nr. 710630

SATIN OIL 1 LITER
– klar vedlikeholdsolje

Kährs Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil gir 
gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge ned i gulvets 
overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m². Forbruk ved maskinell rensing:  
1 liter per 40-80 m².

Art nr. 710553

KÄHRS LAKK 
– gulvfinish

Kährs Lacquer er en en-komponent vannbasert  polyuretan/akryl-finish for tre- og parkett-
gulv. Egnet for etterlakkering av silkematt-lakkerte Kährs-gulv Påføres med rulle, kost eller 
nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og 
vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Lacquer er egnet til både privat og 
kommersiell bruk. For Kährs mattlakkerte gulv eller idrettsgulv bruk Kährs Matt Lacquer. 
Forbruk ved overlakkering: 0,1l per m². Forbruk ved renovering: 0,3-0,5l per m².

Art nr. 1,0 liter: 710521
Art nr. 5,0 liter: 710519

KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1 LITER
– utbedrer ferdigbehandlede gulv

Kährs Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er 
veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og 
vedlikehold enklere. Forbruk: 1 liter per 60 m². Kährs Matt Lacquer Refresher skal brukes på 
Matt og Ultramatt lakkerte Kährs gulv.

Art nr. 710541
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SPRAYMOPP-SETT

Komplett rengjøringssett for våtmopping av tregulv. Egnet for både lakkerte og oljede gulv. 
Enkel og ergonomisk bruk med utløserstyrt påføring av rengjøringsmiddel Settet består av: 
Plate for feste av mopp med ergonomisk skaft, utbyttbar tank for rengjøringsspray 0,75 liter, 
rengjøringsspray 1 liter, 3 stk. høykvalitets vaskbare mikrofibermopper med borrelåsfeste.

Art nr. 710574

SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Refill-pakke for spraymopp-sett

Art nr. 710576

STAINED SATIN OIL 1 LITER
– farget vedlikeholdsolje

Kährs pigmentert Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. 
Satin Oil gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge 
gjennom gulvets overflate. 

Art nr. 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, matcher for eksempel Romanov 
Art nr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, matcher for eksempel Ulf 
Art nr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, matcher for eksempel Sture 
Art nr. 710588 Satin Oil White 01, matcher for eksempel Olof 
Art nr. 710589 Satin Oil White 02, matcher for eksempel Gustaf 
Art nr. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, matcher for eksempel Sevede
Art nr. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, matcher for eksempel Tveta
Art nr. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, matcher for eksempel Handbörd
Art nr. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, matcher for eksempel Möre
Art nr. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, matcher for eksempel Ydre
Art nr. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, matcher for eksempel Kinda
Art nr. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, matcher for eksempel Vedbo/Finnveden
Art nr. 710648 Satin Oil Matt White 03, matcher for eksempel Aspeland
Art nr. 710649 Satin Oil Matt White 04, matcher for eksempel Vista

SATIN OIL MATT 1 LITER
– klar matt vedlikeholdsolje.

Kährs Satin Oil Matt er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin 
Oil Matt gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker matt glans. Satin Oil beskytter ved å 
trenge ned i gulvets overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m². Forbruk ved 
maskinell rensing: 1 liter per 40-80 m².

Art nr. 710592
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KÄHRS MOPPDUK

Reserveklut til Kährs mopp. Tåler maskinvask.

Art nr. 710512

KÄHRS GULVPLEIESETT

Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for Kährs gulv. Settet inneholder en 0,75 liters 
flaske med Spray Cleaner, en tørrmopp og møbelknotter i filt.


