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1. PROSJEKT 

 

Entreprenør / Utførende:        __________________________________________________________________________________ 
 
Prosjekt / adresse:                  __________________________________________________________________________________ 
 
Bruksområde / bygningsdel: __________________________________________________________________________________ 
 

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Kährs Activity Floor er bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Woodloc® fuge. 
Gulvet har underkonstruksjon med energiabsorberende egenskaper. Gulvet er DIN godkjent i henhold til EN 14904. 
 
Parkettbordene er 3-stavs med et overflatesjikt på ca. 3,5 mm i flere treslag og med lakkert overflatebehandling. 
 
Toppsjiktstavene er sideveis limt til hverandre. Mellomsjiktet består av massive furustaver og bakside av granfinér. Dette gir formstabile 
bord for nordisk klima. 
 
Woodloc® gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir sterke sammenføyninger i kort- og langside. Den gir også god 
formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år. 
 
Parketten er overflatebehandlet med UV-herdet lakk i silkematt glans. 
 
Produktidentifisering: 
 
Varenr. / produkt / dim.:       ___________________________________________________________________________________ 
 
NOBBnr:                                 ___________________________________________________________________________________ 
 
Kvalitet / sortering / klasse: ___________________________________________________________________________________ 
 
Overflatebehandling:            ___________________________________________________________________________________ 
 
Vedlegg / dokumentasjon: 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger  serviceavtale?         NEI            JA              Hvis ja, firma: __________________________________________________ 
 
Rengjøring og rengjøringsmetoder. 
Bruk støvsuger, tørrmopp eller en godt oppvridd vaskeklut for daglig renhold. Anbefalt vaskemiddel er Kährs Cleaner  
(maks PH-verdi 8). 
Unngå salmiakkholdig vaskemiddel. 
Hvis kombimaskin brukes, skal vannmengden være så liten som mulig. Maskinen må ikke etterlate noen vannflekker når den snur 
eller stanser. Restfuktighet skal ha tørket fullstendig i løpet av 1 minutt,, spesielt viktig på Bøk og Hard Maple. 
 
Skulle du få en flekk på gulvet, kan du prøve å fjerne den med et mildt rengjøringsmiddel (uten ammoniakk), f.eks. Kährs  
Cleaner eller et oppvaskmiddel løst opp i lunkent vann. Hjelper ikke det, får du noen tips her for å fjerne mer gjenstridige flekker. Vær 
forsiktig med de sterke flekkfjerningsmidlene,etter som for store mengder og for hard gnidning kan påvirke lakken. 
 

FLEKK FJERNES MED 

Håndballklister, asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede 
rester av sjokolade eller fett. 

Tynner, White spirit eller lignende 

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

Stearin, tyggegummi. Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. 
Skap deretter forsiktig bort. 

Blod Kaldt vann 
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forts. 

 
Ettersyn/kontroll: 
Dersom gulvet får matte flekker bør gulvet behandles. På et lakkert gulv må hele gulvoverflaten behandles. 
Er overflatebehandlingen nedslitt slik at treverket er missfarget eller ødelagt, må gulvet slipes før det får ny overflatebehandling. 
 
 
Vedlikeholdsinstruks og –intervall 
Kährs gulv er av ekte tre som endrer farge når det blir eksponert for UV-stråler. Enkelte treslag mer og raskere enn andre og det kan 
derfor være lurt å drøye med tepper og lignende. 
Alt tre påvirkes av klimaet det er i. Det er derfor viktig at RF (relativ luftfuktighet) ligger mellom 30-60%. 
 
Ha effektive avtørkningsanordninger som fjerner sand, grus og vann før det kommer på tregulvet. 
Møbelknotter på alle bord- og stolben begrenser riper. 
 
Lakkerte gulv: 
Små riper og skrapemerker kan behandles med touch-Up lakk (rep. lakk). 
Sår og hakk fylles med Woodfiller i passende farger og overlakkeres med touch-Up lakk. 
Ved dype riper, sprekker og skader kan skadede staver eller bord byttes ut. 
 
Overlakkering: 
Overlakkering kan utføres et døgn etter avsluttet linjemaling. Vær klar over at gulvet kan måtte rengjøres en gang til for å få vekk støv 
og smuss. Hvis du har fått flekker som ikke kan fjernes med Kährs Cleaner, vennligst spør lakkleverandøren hvilke løsemidler 
overlakkeringslakken tåler. Temperaturen i rommet eller på lakken må ikke underskride 13°C ved lakkering. Stryk ut lakken med rull, 
applikator eller lakkpensel. Bruk lakk ment for overlakkering av sportsgulv, f.eks. Bona Tech Mega, blank, fra Bona Kemi. 
Et tegn på at det er tid for å overlakkere flaten igjen er når linjemalingen blir slitt. Frisk opp den slitte linjen og overlakker  

flaten på ny. Følg lakkfabrikantens anvisninger.  
Hvis gulvet er slitt eller må renoveres av andre grunner, går det utmerket an å maskinslipe gulvet til bart tre. 
 
 
 
 
 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Minimum 30 år. 
 
 
 
Garanti 
For gulv lagt i bolig er det 30 års slitasjegaranti av toppsjikt, forutsatt av anvisning for drift og vedlikehold er fulgt. 
 
 
 
Renholdsvennlighet 
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5. MILJØPÅVIRKNING 

 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av fornybare ressurser. 
 
Anbefalt utlufting / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 
 
Emisjon 
Se HMS-FAKTA 
 

6. HMS-REFERANSER 

 
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperastur- og/eller fuktendringer etc. 
Se HMS-FAKTA 

 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

 
Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1142 Ι 0400 Ι 0600 Ι _ _ _ _ 
 
 
 
 
Øvrige opplysninger 
Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/Importør:                   Kährs Norge AS 
Organisasjonsnr.:                       NO 941857892 MVA 
Postadresse:                               Seljeveien 6 
Postnr. og poststed:                   0575 OSLO 
Telefon:                                        23 22 67 00 
E-post:                                          info-norge@kahrs.com 
Internettadresse:                         www.kahrs.com 
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