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SERVICE OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV
For at tregulv fra Kährs skal beholde den opprinnelige slitestyrken og sitt vakre utseende
bør de pleies i henhold til et enkelt system. Informasjon om dette finner du i Kährs
vedlikeholdsveiledning. og på www.kahrs.com.
Veiledningen beskriver hele sortimentet av service- og reparasjonsprodukter som er nyttige
for profesjonelle gulvleggere. I dokumentet gir vi veiledninger og anbefalinger som vil bidra til
at profesjonelle gulvleggere kan utføre små reparasjoner av hakk, rette opp ulåste Woodloc
5S®-fuger og om hvordan man bytter ut en sprukket lamell.
Vi gir også opplysninger og veiledninger om hvordan man utfører fullstendig bytte av skadede
bord, både på en tradisjonell not og fjær-fuge, Kährs Woodloc og på Kährs Woodloc 5S®-fuge.
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GENERELLE ANBEFALINGER OM DELREPARASJONER – LAKKERTE GULV
REPARASJONER
Delvis reparasjon av lamellparkett og Kährs Linnea:
• Små overflateriper og skrapemerker behandles med Kährs
Lacquer Refresher. Dypere skraper må første behandles med
Kährs Touch-up-lakk.
• Små avtrykksmerker som har fått overflaten til å sprekke
fylles med Kährs Touch-up-lakk. Smuss kan samle seg i
“fordypningene” i børstede produkter. Fjern smuss fra
enkeltområder med en liten børste og Kährs Spray Cleaner.
Ellers skal gulv med børstede bord stelles på nøyaktig samme
måte som andre lakkerte produkter. Disse gulvene
overlakkeres med Kährs Lakk. De børstede delene vil
naturligvis ta til seg mer lakk og bevare det børstede
utseende også etter overlakkering, om enn i noe mindre grad.
Kährs Lacquer Refresher kan brukes til vedlikehold, men
glansen vil gradvis øke.
• Dype hakk, riper og sprekker fylles med Woodfiller eller Kährs
Smeltevoks i en samsvarende farge, og lakkeres deretter med
Kährs Touch-up-lakk. Staver eller bord med store skader kan
byttes ut.
RENOVERING
Renovering av overflatebehandling på tregulv:
Mikroskopiske riper. Dersom små områder med lakk har fått
riper (under stoler, osv.) kan gulvet behandles med Kährs
Lacquer Refresher. Dette skjuler de mikroskopiske ripene.
Våtrengjøring fjerner Lacquer Refresher gradvis.
Delvis reparasjon av Kährs lamellparkett og Linnea:
Dersom et mindre område er skadet, gjennomslitt eller må
repareres av en annen årsak, er det best å bytte ut de skadde
bordene. Med Woodloc®-fugen er dette enkelt. Dette gjelder
spesielt innfargede bord eller bord med en spesiell
overflatebehandling.
Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la
det innfargede gulvet bli slitt.

ikke være under 14 °C ved overlakkering. Hele gulvflaten må
overlakkeres for å unngå at det dannes lakkanter. Påfør lakken
med en rulle eller lakkpensel. Ved overlakkering er ett strøk nok
til å dekke fuger og beskytte mot vann. Husk at flaten som skal
overlakkeres ikke må ha vært behandlet med voks,
poleringsmiddel, osv. tidligere. Dette hindrer vedheft, hvilket
betyr at gulvet må slipes ned til bart tre.
Før overlakkering skal det foretas en prøvelakkering for å teste
vedheftet. Følg lakkprodusentens anvisninger dersom gulvet
har vært overlakkert tidligere. Hvis det er sannsynlig at gulvet vil
bli utsatt for hard slitasje, skal det påføres flere lag lakk.
Det er mulig å gå forsiktig på gulvet ca. åtte timer etter
lakkering. Tepper kan legges på gulvet en uke etter lakkering.
Vær forsiktig med vannsøl på den nylakkerte flaten den første
uken ettersom det kan gi varige flekker. Følg alltid
instruksjonene for det spesifikke produktet.
Vær oppmerksom på at en overlakkering gir en mer “plastaktig”
overflate enn fabrikklakkering, og at riper synes bedre fordi
ripefastheten til lakken som brukes til overlakkering er noe
lavere. Ettersom en overlakkering ikke blir utført i et støvfritt
miljø, er det fare for at støvpartikler fester seg til overflaten og
danner små nupper som er synlige når lakken har tørket.
Totalrenovering av tregulv:
Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre
årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og
overflatebehandles på nytt.
Merk. Kährs Linnea skal ikke slipes.
Vær meget oppmerksom ved behandling av innfargede
produkter eller produkter med en spesiell overflatebehandling.
Følg lakkprodusentens anvisninger.
! Slå av gulvvarmen ved overlakkering.

Renovering med Kährs Lakk (overlakkering):
Hovedgrunnen til å overlakkere er at gulvet trenger en
“oppfriskning” etter mange års bruk. Flaten som skal lakkeres
må rengjøres grundig med Kährs Spray Cleaner. Dersom
gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende
gulvskrubber (rød duk) og Kährs Remover for å sikre at gulvet
er fritt for fett og smuss. Fjern all Kährs Lacquer Refresher med
Kährs Remover. Puss deretter ned eventuelle rester av
Refresher med fint (korning 150) sandpapir eller en slipeskive
(korning 150) før overlakkering. Rom- og lakktemperaturen må

! Ved overlakkering av et fabrikklakkert gulv som er limt fast ved
hjelp av et MS-polymerlim, kan ikke vedheft mellom det nye
lakklaget og fabrikklakken garanteres.
Merk. Enhver sliping av tregulv innebærer en fare for å
delaminere toppsjiktet.
Kunden må alltid informeres om dette skriftlig før
renoveringsjobben startes.
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GENERELLE ANBEFALINGER OM DELREPARASJONER – OLJEDE GULV
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 gulvet med en grønn skurepad.
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
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 slitte gulv kan det være nødvendig å gjenta trinn
7 og 8.
9. Poler overflaten med maskin (for eksempel en Orbot-maskin)
med hvit pute (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

RENOVERING AV INFARGEDE GULV
Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere
overflatebehandlingen og erstatte den med ny behandling med
farget 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 Stained 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 Stained 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 farget Satin Oil skal være maks. 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
Merk! Det er 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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REAPARASJON AV SMÅ OVERFLATESKADER, SPREKKER OG HAKK
Ved reparasjon av dype hakk, riper og sprekker må kantene i
det skadede området først renngjøres for å fjerne skarpe
kanter og løse partikler. Dette gjøres med en skalpell

Følg alltid instruksjonene i de forkjellige produktpakkene ved
reparasjon.
Mer informasjon er tilgjengelig på www.kahrs.com.

Ved reparasjon av hakk og lignende har du valget mellom å
enten bruke sparkel eller Kährs smeltevoks.

OLJEDE GULV

LAKKERTE GULV

SMÅ RIPER OG SLITEMERKER

SMÅ HAKK

DYPE HAKK, RIPER OG SPREKKER
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BYTTE AV LAMELLER
BYTTE AV STAVER
Stavbytte kan kun utføres på 3-stavsprodukter.
1. De defekte stavene skal fjernes uten å skade lakkantene på
de tilstøtende stavene. Skjær derfor gjennom lakksjiktet i
kantene rundt den aktuelle staven. Bruk en stållinjal og en
ekstra skarp kniv.
2. Hogg deretter forsiktig ut staven med et stemjern.
3. Kutt ned ca. 2 mm i den underliggende kjernen unntatt i de
fire hjørnene, som vil holde den nye staven på plass. Velg en
erstatningsstav som passer sammen med tilstøtende staver i
farge og trestruktur. Fabrikkbehandlede utbedringsstaver
kan bestilles hos oss. Den nye staven skjæres til slik at den
passer nøyaktig inn i hullet som er hogd ut. Monteringen går
lettere dersom underkantene på den nye staven
skråskjæres. Vi anbefaler bruk av en sugekopp til å løfte ut
staven ved prøvemontering. Den nye staven festes på plass
med polyestersparkel, f.eks. Plastic Padding. Påfør en stripe
sparkel midt i uthoggingen og rundt kantene på undersiden
av den nye staven.

Skjær gjennom lakksjiktet i kantene
rundt staven. Bruk en stållinjal.

Trykk ned staven slik at den ligger på nivå med tilstøtende
staver, og hold den på plass med fingrene til polyestersparkelen
har herdet (ca. 3–4 minutter). Ha alltid en klut for hånden for å
kunne tørke opp overflødig sparkel raskt. Etter bytte av en stav
kan det være nødvendig å påføre litt Kährs Woodfiller eller
Kährs smeltevoks i en matchende farge rundt den. Påfør Kährs
Touch-up der det er brukt sparkel. En fabrikkbehandlet stav
som er byttet på riktig måte er vanskelig å oppdage av andre
enn eksperter.
Utskiftningsstaver
Kährs leverer utbyttingsstaver i alle treslag og med alle typer
overflatebehandling (også ubehandlet) som finnes i
3-stavssortimentet. Staver kan naturligvis også skjæres ut av
ferdigbehandlede bord.

Hogg ut staven og 2 mm av
mellomlaget med et stemjern.

Velg og monter en erstatningsstav.
Fyll hulrommet med polyestersparkel
og trykk ned staven.
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LIMING AV ULÅSTE WOODLOC 5S-FUGER
Dette er en enkel måte for å løse problemer med en
Woodloc 5S-fuge som ikke er låst.
1. Merk not-siden av bordet som på bildet.
2. Bor 10–12 mm ned i bordet. Merk, boredybden er viktig, du
må bore til du når hulrommet (se bilde 4).
3. Løft opp bordet med en sugekopp.

1

2

4

5

Anbefalt lim: Loctite 3090

4. Sprøyt inn lim i hullet mens du fortsetter å løfte opp bordet.
5. Sett under press umiddelbart etter at du har hatt i lim. Hold
presset i minst 3 minutter.
Reparer borehullene med Kährs smeltevoks.

3
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BYTTE AV BORD, WOODLOC
Bytte av bord med Woodloc®-fuger, alternativ en
Den beste metoden er å plukke opp bordene frem til det
skadde bordet, bytte ut det skadde bordet og legge tilbake de
andre bordene. Det beste resultatet oppnås ved å bruke et
bord som har ligget i nærheten av det skadde, ettersom det har
lignende farge og slitasje. Legg det nye bordet der den “splitter
nye” fargen er mindre synlig, f.eks. nær en vegg. Med
Woodloc®-fugen kan leggingen skje forfra eller bakfra og fra
venstre mot høyre eller omvendt.
Bytte av bord med Woodloc®-fuger, alternativ to
1. Sag gjennom det skadde bordet langs midtlinjen. Sag en ”V”
i hver kortende. Bruk hoggjernet ut mot tilstøtende bord i
hjørnene for å unngå skade i toppsjiktet.

5. Sag av fjæren på både lang- og kortsiden. Puss (0,5 mm)
fjæren forsiktig for å gjøre plass til limet.
6. Skråsag hjørnet på kortsiden i vinkel.
7. Påfør Kährs Lim på underleppen på intil liggende bord og
erstatningsbordet.
8. Begynn på langsiden og slå det nye bordet på plass med en
Kährs Håndkloss.
9. Deretter skyves bordet inn sidelengs. Slå sammen hele
langsiden. Plasser det gamle bordet oppå det nye – på
fjærsiden – og trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Takket
være den brede limflaten blir fugen tilstrekkelig sterk.

2–3. Ta ut restene av det gamle bordet.
4. Kutt bort låselisten på underleppen på både lang- og
kortsidene. Kontroller at det nye bordet passer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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BYTTE AV BORD, WOODLOC 5S
8. Skråsag hjørnet på kortsiden i vinkel.

Dersom et bord er alvorlig skadet og må byttes ut, følg
instruksjonene nedenfor.

9. Sett på en ny låsepinne på fjær-siden av det nye bordet.
Bytte av bord med Woodloc 5S-fuger, alternativ to
1. Sag gjennom det skadde bordet langs midtlinjen. Sag en ”V”
i hver kortende. Bruk hoggjernet ut mot tilstøtende bord i
hjørnene for å unngå skade i toppsjiktet.

10. Påfør Kährs Lim på underleppen på omgivende bord og
erstatningsbordet.
11-12. Begynn på langsiden og slå det nye bordet på plass med
en Kährs Håndkloss. Plasseringen av det nye bordet vil
være enklere hvis du legger noe tungt på den andre
enden av bordet. Deretter skyves bordet inn sidelengs.
Slå sammen hele langsiden.

2-4. Ta ut restene av det gamle bordet. Bruk et skarpt stemjern
og sørg for at du ikke skader tilstøtende bord.
5-6. Kutt bort låselisten på underleppen på både lang- og
kortsidene. Kontroller at det nye bordet passer.

13. Plasser det gamle bordet oppå det nye – på fjærsiden – og
trykkbelast forsiktig mens limet tørker. Takket være den
brede limflaten blir fugen tilstrekkelig sterk.

7. Sag av fjæren på både lang- og kortsiden. Puss (0,5 mm)
fjæren forsiktig for å gjøre plass til limet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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BYTTE AV BORD, LIMT NOT OG FJÆR
Kontroller at det nye bordet har riktig lengde. Sag vekk den
nederste delen av noten på både lang- og kortsiden. Etter
prøvelegging og eventuelle justeringer påføres lim på bordet
som deretter settes på plass (se bildet). Plasser det gamle
bordet oppå det nye – på notsiden – og trykkbelast forsiktig
mens limet tørker. Flere bord kan byttes ut ved hjelp av samme
metode.

Bytte av bord med not og fjær
Ved store skader som berører flere sliteflatestaver, kan det
være nødvendig å bytte ut ett eller flere bord på følgende måte:
Sag gjennom det skadde bordet rundt det hele ca. 30 mm fra
bordets kant. Løft ut det utsagde stykket og fjern restene av
not og fjær på det omgivende materialet. Med en bit av et bord
er det enkelt å kontrollere at det ikke sitter igjen limrester.

Sag gjennom med en sirkelsag

Sag gjennom bordet ca. 30 mm
fra kantene, løft ut den
utsagde biten og fjern rester av
not og fjær.

Sag gjennom med en sirkelsag

SKADET BORD

Påfør rikelig med lim over
det hele

Trykkbelast mens limet tørker.
NY T T

Lim sammen - bruk tvinge

B O RD

Nedre del fjernes
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RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER - BESKRIVELSE
DU FINNER MER DETALJERT INFORMASJON OM HVERT AV PRODUKTENE (TEKNISKE
OPPLYSNINGER OG LEGGEVEILEDNINGER) PÅ WWW.KAHRS.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 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

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 1,0 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 1,0 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.
Art nr. 710522
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KÄHRS LAKK
– gulvfinish
Kährs Lacquer er en en-komponent vannbasert polyuretan/akryl-finish for tre- og parkettgulv. 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 1,0 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 1.0 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 gjennom
gulvets overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m². Forbruk ved maskinell rensing:
1 liter per 40-80 m².
Art nr. 710553

STAINED SATIN OIL 1.0 LITER
– farget vedlikeholdsolje
Kährs pigmenterte 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
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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

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.

KÄHRS GULVPLEIESETT, OLJET
Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for oljede Kährs-gulv. Settet består av Satin
Oil i en spraymopp-beholder (250 ml), en tørrmopp og møbelknotter i filt.
Art nr. 710564

KÄHRS MOPPDUK
Reserveklut til Kährs mopp. Tåler maskinvask.
Art nr. 710512
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KÄHRS TOUCH-UP
Brukes til å reparere små skader i gulvoverflaten. Tilgjengelig for: silkemattlakkerte gulv,
oljede gulv, mattlakkerte gulv samt Eik Brighton, Nouveau White, Nouveau Bronze, Nouveau
Black, Nouveau Almond, Nouveau Mocha, Nouveau Brown og Linnea Brown.
Art nr. 710223

KÄHRS WOODFILLER
Brukes til reparasjon av hakk og riper i treet. Det beste resultatet oppnås ved bruk sammen
med Kährs Touch-up-lakk.
Ask, Hard Lønn Art nr. 710619.
Eik Art nr.710621.
Bøk, Kirsebær Art nr. 710623.
Valnøtt Art nr. 710625.
Sort Art nr. 710627.
Wenge Art nr. 710629

Bjørk, Furu, Gran Art nr. 710620.
Naturlig Eik Art nr. 710622.
Jarrah, Merbau Art nr. 710624.
Kirsebær Art nr. 710626.
Hvit Art nr. 710628.

KÄHRS REPARASJONSSETT PRO
For reparasjon av oljede, lakkerte og innfargede treflater. Test først på et sted som ikke er så
synlig.
Art nr. 710517
Innhold
• 7x Touch Up Stains
• 1x Touch Up Oil Brown
• 1x Touch Up Oil, fargeløs olje
• 3x Touch Up Lacquer; halvmatt, matt og høyglans
• 11x Hardvoksstaver, forskjellige nyanser
• 1x Smelteapparat og gass-refill
• 1x Skalpell, skurepute og plastspatel
• 10x Flex Pens, forskjellige nyanser

KÄHRS REPARASJONSSETT FOR LAKKERTE GULV
Til reparasjon av riper, hull, støtmerker på parkett, finert parkett, trapper, dører, møbler
Art nr:
Reparasjonssett for lakkerte gulv 710577
Reparasjonssett for lakkerte gulv 5 sett 710565
Innhold
• 10x Hardvoksstaver (4cm)
• 1x Spesial applikator for fylling inkludert slipekloss og liten slipe- og poleringsklut
• 1x Batterismelter inkl. 3 batterier
• 1x Slipe- og poleringsklut
• 1x Bomullsklut
• 1x Clear Lacquer Brush Pen som tetningspenn (glansnivå: silkematt)
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REPARASJONSSETT FOR OLJEDE GULV
Til reparasjon av riper, hull, støtmerker på parkett, finert parkett, trapper, dører og møbler.
Art nr:
Reparasjonssett for oljede gulv 710578
Reparasjonssett for oljede gulv 5 sett 710566
Innhold
• 9x Hardvoksstaver (4cm)
• 1x Spesial applikator for fylling inkludert slipekloss og liten slipe- og poleringsklut
• 1x Batterismelter inkl. 3 batterier
• 2x Sandpapir (korning 150 og 240)
• 1x Spesialolje, 10 ml
• 1x Bomullsklut
• 1x AQUA Clear Lacquer Brush Pen som tetningspenn (glansnivå: silkematt)

