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1. PROSJEKT 

 

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

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Kährs Luxury Tiles er Vinyl gulv i 5 og 6 mm som er bygd opp i 5-sjikt og utstyrt med 5G klikk låsesystem. 
 
Mønstrene kan være i 1-stavs Wood, Stone eller Fiskebeinsmønster. 
 
Overflaten av LT-flisene består av et keramisk belegg, noe som gir gulvene overlegen motstandskraft mot slitasje, skraping og vann. 
Gulvene har en stiv kjerne, laget av en blanding av vinyl og steinstøv. Dette gir flisene styrke og stabilitet. Kombinert med 5G -fuge gir 
det gulvet maksimal slitestyrke i hele levetiden. 
Kährs Luxury Tiles vinylgulv tåler alle vann, da de er frie for organiske materialer. Dette betyr at du trygt kan legge disse gulvene i alle 
tørre rom, men du må alltid ha et tørt undergulv for å unngå mugg. Ikke egnet i våtrom. 
 
Alle gulvene, unntatt de i fiskebeinsmønster, har IXPE-lyddemping på baksiden, som effektivt demper støy. 
 
Produktidentifisering: 
 
Varenr. / produkt / dim.:       ___________________________________________________________________________________ 
 
NOBBnr:                                 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vedlegg / dokumentasjon:   ___________________________________________________________________________________ 
 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 
Foreligger  serviceavtale?         NEI            JA              Hvis ja, firma: __________________________________________________ 
 
Rengjøring og rengjøringsmetoder. 
Støvsug gulvflaten først med børstemunnstykke. Utfør tørr- eller fuktmopping etter behov, noe som er effektive metoder, samtidig som 
de er skånsomme mot rengjøringspersonell, gulvmaterialene og minimerer bruk av kjemiske produkter.  Vi anbefaler at man benytter et 
PH-nøytralt lavtskummende rengjøringsmiddel. Anbefalt vaskemiddel er Kährs Cleaner (maks PH-verdi 8). 
 
 
Flekkfjerning av type flekk: 

FLEKKTYPE TRAS BORT MED 

Fett, sjokolade, juice, kaffe, egg Nøytralt alt. alkalisk rengjøringsmiddel og lunkent vann. 

Asfalt, olje, gummi, sot Rødsprit og vann (50/50) 

Klistermerker, lim Rødsprit og vann (50/50) 

Blod Kaldt vann 

Ekskrementer, oppkast, urin Nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann 

Rust Nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann 

Tusj, blekk, leppestift, kritt Rødsprit og vann (50/50) 

Tyggegummi, stearin  Kjøl ned med kjølespray eller en pose med isbiter på stedet. 
Skrap deretter forsiktig med en plastsparkel. 
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forts. 

 
Ettersyn/kontroll: 
Unngå trekking av møbler og innredninger over gulvflaten, slike innretninger skal løftes på plass. Møbelknotter på alle bord- og stolben 
begrenser riper. 
Kontorstoler skal ha bløte gummihjul alternativt stå på underlagsplate. Bruk matte for avtørkning i gang, entré. 
 
 
Vedlikeholdsinstruks og –intervall 
 
Kährs gulv som beskrevet over skal rengjøres etter tørrmoppsystemet. Mikrofiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales Kährs 
Clenaer. Se våre vedlikehold og reparasjonsprodukter i www.kahrs.com 
Anbefalt Relativ luftfuktighet (RF) bør være mellom 30-60%. 
Ved gulvvarme må ikke overflatetemperaturen overstige 27°C. 
 
Eventuelle skader kan repareres med Kährs Repair Kit. Eventuelle bordbytte kan utføres etter spesielle retningslinjer. 
 
 
 
Se vår vedlikeholdsveiledning på www.kahrs.com  
 
Se utfyllende driftsbeskrivelse av ditt nye gulv under punkt 8 
 
 
 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Minimum 20 år. 
 
Garanti 
Alle typer LT med slitesjikt:  
0,70 (Klasse: 34) – 0,55 (Klasse: 33) = 25.års garanti for boligbruk – 10-15* år for kommersiell bruk. (*ta kontakt med Kährs Teknisk 
Service for muligheten til utvidet garantitid) 
0,50 (Klasse: 32) = 20 års garanti for boligbruk – 5 år for kommersiell bruk. 
0,30 (Klasse: 31) = 10 års garanti for boligbruk – 0 år for kommersiell bruk. 
Betingelser gjelder, se separat garantiskriv. 
 
Fuktbestandighet 
Vannstøtende 
 
Renholdsvennlighet 
 
 

 

5. MILJØPÅVIRKNING 

 
Ressursutnyttelse 
Foreligger ikke. 
 
Anbefalt utlufting / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 
 
Emisjon 
Se HMS-FAKTA 

http://www.kahrs.com/
http://www.kahrs.com/
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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: Kompositter 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 3251 
 
 
Øvrige opplysninger 
Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
 
 

8. Utfyllende driftsbeskrivelse av ditt nye gulv 

 
Du har et Kährs vinylgulv i din bolig. Her er noen punkter å huske på for at gulvet skal holde seg fint over tid. 
 
KLIMA 
Et Luxury Tiles vinyl gulv påvirkes ikke av endringer av luftfuktigheten i boligen det er installert i.  
 
OPPVARMING 
Generell normal romtemperatur påvirker ikke produktet.  
I kombinasjon med gulvvarme, skal gulvets overflate ikke overstiger 27°C.  
Kraftig strålevarme fra ovn e.l. og store panoramavinduer, åpne dører kan skape høye overflatetemperaturer som.kan forårsake 
utvidelser i produktet og må unngås. Utvidelse vil kunne resultere i bølger/bevegelse i gulvet. 
 
                                                                                                                                                                                                                    
BEVEGELSE OG LYD 
Et gulv lagt flytende, samt enkelte konstruksjoner av undergulv vil kunne ha noe bevegelse. 
Lyd (knirk) kan oppstå i nybygg, men normalt ikke i et vinyl gulv.  
 
FARGEFORANDRING 
Derfor smart å fjerne eventuelle tepper på sommerhalvåret, for å slippe lys til.    
  
 
ARKITEKTONISKE OG MATERIALTEKNISKE VALG 
Med store lave vinduer, flatt lys gjør at mindre dimensjons- og formendringer blir veldig fremtredende. Da kan det være en fordel å 
velge produkter med fasede kanter.  
 
KORT SAGT 
For at ditt vinylgulv skal holde seg fint over lang tid, er det fint hvis man følger våre vedlikeholds anvisninger og unngår kraftig 
strålevarme. 
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9. 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 

 

 

mailto:info-norge@kahrs.com
http://www.kahrs.com/

