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Riktig renhold forlenger gulvets levetid!

Renholdsanvisning for gulv av

For å oppnå en lengst mulig levetid for gulv og andre
overflater som er behandlet med olje og voks er det
viktig å pleie og rengjøre riktig.

Spesielt viktig er det å finne, og følge, en korrekt til
passet renholdsplan, slik at spesielt større smuss-
partikler, sand o.l. blir fjernet så snart som mulig, for
å unngå at dette skader overflatebeskyttelsen.
Dette reduserer levetiden på overflatebehandlingen,
og skaper hyppigere vedlikeholdsbehov.

Renhold av større arealer, over 300 m²

Større arealer kan rengjøres med kombimaskin. Bruk lavt trykk og
blandingsforhold, og bruk ikke for sterke midler daglig.
På flater over 300 m² anbefales f.eks. bruk av selvgående kombi-
maskin. På mindre flater finnes andre typer gulvvaskemaskiner.
Kontakt din grossist for råd og informasjon om valg av maskintype.

Maskinrengjøring
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Tørt renhold

Renhold av mindre
og mellomstore arealer

Ved bruk av støvsuger på oljet parkettgulv, bør det brukes et munn-
stykke med børste som er egnet for tregulv. Dette minimerer faren
for riper og slitasje i overflaten. 
Til tørt renhold anbefales bruk av Biofa High Tech Microfaser-Mopp
(Twix Ceran eller Sprint Ceran). Disse moppene er spesielt utviklet for
tørt renhold av oljet/vokset gulv, og man unngår riper og slitasje i over-
flaten. Moppene fjerner støv, smussparikler, sand, hår osv. på en effektiv
og skånsom måte.

Microfibermopp Sprint
Art. Nr. 009846

Microfibermopp Twixter
Art. Nr. 009829

Støvsuger-
børste

På gulv med middels til stor slitasje anbefales fuktig renhold, med bruk
av BIOFA Brilliant 4010 rengjøringsmiddel. Brilliant er sterkt konsentrert,
og normalt blandingsforhold er 0,5-1% i lunkent vann. Ved spesielt skitne
gulv kan doseringen økes til 1,5%. Ofte kan det lønne seg å fjerne løst
smuss og større partikler med tørt renhold først.

Fuktig renhold

fuktig eller tørt-
med samme mopp!

Twix-vendemopp
Art. Nr. 009848

Rengjøringsmiddel blandes ut i lunkent vann i pumpekanne eller trykk-
pumpekanne. Løsningen sprayes på sentrifugetørket mopp, og gulvet
rengjøres på vanlig måte. På ekstra skitne partier kan løsningen sprayes
direkte på overflaten. Bruk BIOFA Sprint Tronic eller Twix Tronic mopper
for fuktig renhold.

Trykkpumpekanne
Art. Nr. 009835

Pumpekanne
Art. Nr. 009834

Microfibermopp Sprint    Spray på moppen
Art. Nr. 009846 - Side 3 -

BIOFA BRILLIANT
Art. Nr. 4010



Vanskelige flekker på oljet parkett, som ikke lar seg fjerne ved normal
daglig rengjøring, f.eks. tyggegummi, merker etter sorte skosåler, spor
etter gummihjul på kofferter og traller osv., bør fjernes så snart som 
mulig på følgende måte:
Arbeidsbeskrivelse:
1.  Rengjør gulvet som beskrevet ovenfor.
2. Benytt utstyret i BIOFA's rep-sett, eller bruk samme olje som tidligere

samt midtstykket fra en pad. Legg olje på flekken, la oljen ligge
noen minutter og polèr deretter grundig med en lofri fille. Gjenta
evt. behandlingen.

3.  Er det behov for grovere polering, benyttes slipepad med farge
etter grad av smuss: Hvit, beige, grønn eller sort, og avslutt evt.
med sandpapir korning 280.

4.  Oppløst smuss, slipestøv og oljerester avtørkes med fille.
5. Avslutt med å tørrpolere området med en tørr, lofri fille.

Gulv med stor gangtrafikk i yrkesbygg, hotell, restaurant osv. vil ha
behov for periodevis skuring og fornyelse av overflatebeskyttelsen.
Skuring utføres med BIOFA Napona 2090, rød eller grønn pad, mopp
og low-speed skuremaskin (150-180). Bland 1-2 dl. Napona i 10L vann,
påfør blandingen med mopp, vent noen minutter og gå deretter grun-
dig over gulvet med maskinen. Del opp gulvet i felter for å unngå at 
blandingen tørker. Tørk deretter grundig av gulvet med fuktige mopper,
og nøytraliser til slutt med rene, fuktige mopper. På større flater kan det
benyttes kombimaskin til opptørking av gulvet etter skuring.
På meget skitne gulv kan blandingen økes til 5 dl/10L vann.
Følg produktets datablad nøye!

Flekkfjerning og skuring

med hvit pad     med fille

Grønn pad
Art. Nr. 009987

Hvit pad
Art. Nr. 009988

BIOFA NAPONA
Art. Nr. 2090

Punktrenhold

Skuring av gulv

fukt med oljemed brun pad 
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BIOFA Pleie- og reparasjonssett
Art. Nr. 2081(på forespørsel)



Regelmessig pleie

Omsorg og pleie forlenger 
overflatens kvalitet og levetid

Følgende pleiemetode bør gjennomføres regelmessig for å beskytte
overflaten, lette renholdet og utsette behovet for renovering og ny-
oljing.
Arbeidsbeskrivelse:
1.  Gulvet rengjøres som beskrevet ovenfor.
2. Deretter påføres et tynt strøk med BIOFA Naplana Plus 2086 med

Kombimaskin Poleringsmaskin Mop Art. Nr. 009975

BIOFA NAPLANA Plus
Art. Nr. 2086

BIOFA Naplana Plus bør ikke benyttes for ofte; normalt intervall er 1-2
ganger pr. måned. Naplana Plus består utelukkende av plantevokser,
(akummuleres ikke på overflaten), og slites bort av trafikk og renhold.
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BIOFA NAPLANA
Art. Nr. 2085

mopp (BIOFA Sprint 009975). På større flater kan Naplana sprayes
på med spraykanne og poleres med tørr Sprint-mopp. Blandings-
forhold: 1 dl Naplana Plus til 1 L lunkent vann (10%). 
Maksimal beskyttelse oppnås ved å benytte en High-speed
maskin (max 300 rpm!) til polèring. Blandingen sprayes på over-
flaten og polères umiddelbart. Blir flaten matt etter avtørk/polèring,
kan doseringen økes. Anbefalt 4 dl til 1 L vann (25%).
Overflaten er bruksklar umiddelbart etter polèring.

for alle oljede
   og voksede gulvflater



Vedlikehold gjennomføres når gulvet etter langvarig eller hardt bruk og
renhold ser slitt, skjoldet og matt ut, når renholdet begynner å bli tungt,
eller når smuss har fått "feste" slik at normalt renhold eller skuring må
utføres oftere enn normalt.

Arbeidsbeskrivelse:
1.Gulvet skures grundig som beskrevet over.
2. Deretter påføres et meget tynt strøk med BIOFA Parkettvoks 8059 eller

Gulvolje 8624 med skuremaskin (150-180 rpm) og hvit pad.
3. For raskt og enkelt vedlikehold kan Parkettfornyer 8076 påføres med en

korthåret mopp (BIOFA 009968), som umiddelbart etter påføring av-
tørkes og polères med tørr mopp eller fille. Matte flekker må påføres
ytterligere et strøk, med påfølgende avtørking og polèring inntil hele
gulvet har samme glans. Gulvet er bruksklart etter 1-2 timer.
Professional 8059 eller 8624 påføres med gumminal, som gjør det enkelt
å fordele oljen i riktig mengde uten striper. Bruk lange, rolige S-
bevegelser under påføringen, og påfør oljen felt for felt, tynt og jevnt.
Er det mest hensiktsmessig å benytte en skuremaskin til påføringen, an-
befales low-speed (150-180) og rød/blå pad. Hell en 5-10 cm stor
dam med olje/voks på gulvet, og finfordel med maskinen.

Etter påføring av 8059 Parkettvoks eller 8624 Gulvolje må gulvet polères.
På større flater bør dette gjøres med skuremaskin (300 rpm) og hvit pad
(silkematt) eller filtpad (gir noe høyere glans). Paden vil trekke til seg all
overskytende olje fra overflaten, og samtidig fordele oljen slik at evt.
skjolder forsvinner.
Etter polèring må gulvet tørke i 4-6 timer, avh. av produkt, med god 
ventilasjon. Ved for tidlig bruk, og ved evt. skjolder på gulvet, kan 
overflaten polères med high-speed (300 rpm) og hvit pad i løpet av
12 timer. Følg produktenes datablad nøye!

 Vedlikehold

Mopp og moppholder
Art. Nr. 009975

BIOFA Parkettvoks
 Art. Nr. 8059

av oljet, åpen-
porig gulv,
som f.eks. er oljet
med BIOFA 8059
eller 8624

Avtørking av flekker

Filtpad
Art. Nr. 28515

Hvit pad
Art. Nr. 009988

Gumminal og 
holder, Art. Nr. 009972
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Vedlikehold

På grunn av det høye voksinnholdet vil disse gulvene være noe mer 
ømfiendtlige overfor feilbehandling og må således pleies nøye.
Arbeidsbeskrivelse:
1. Gulvet skures grundig som beskrevet over. Godt synlig og inngrodd

smuss fjernes med BIOFA Napona, low-speed skuremaskin og en
grønn pad. Blandingsforholdet bør være 10 ml NAPONA til 1 liter
lunkent vann. Etter skuring må all oppløst smuss og såperester av-
tørkes med en fuktig mopp. Avslutningsvis nøytraliseres overflaten 
med fuktig, ren mopp, og skal være tørr før neste steg.

2. Deretter påføres et meget tynt strøk 8063 Parkett-Finish eller 8076
Parkettfornyer (2 teskjeer til 1 m²).

3. På små til mellomstore flater kan BIOFA Parkettfornyer påføres med en
korthåret mopp (BIOFA 009976), som umiddelbart etter påføring av-
tørkes og polères med en lofri bomullsfille. Matte flekker må påføres 
ytterligere et strøk, med påfølgende avtørking og polèring inntil hele 
gulvet har samme glans.
På større flater anbefales påføring med gumminal, som gjør det enkelt 
å fordele oljen i riktig mengde uten striper. Bruk lange, rolige S- 
bevegelser under påføringen, og påfør oljen felt for felt, tynt og jevnt. 
Er det mest hensiktsmessig å benytte en skuremaskin til påføringen, an- 
befales low-speed (150-180) og rød/blå pad. Hell en 5-10 cm stor
dam med 8076 eller 8063 på gulvet, og finfordel oljen med maskinen.

av oljet/
     vokset gulv

              som er vokset med
løsemiddelfrie produkter:

  8063 Parkett-Finish
                      2061 Hardvoks

  
 
 

Etter påføring av 8076 eller 8063 må overflaten snarest mulig tørrpolères.
På større flater bør dette gjøres med skuremaskin (300 rpm) og hvit
pad (silkematt) eller filtpad (høyere glans). Paden vil trekke til seg all
overskytende voks fra overflaten, og samtidig fordele voksen slik at evt.
skjolder forsvinner.
Før bruk må gulvet tørke 1 t (8076) el. 6 t (8063), med god ventilasjon. Ved
for tidlig bruk, og ved evt. skjolder på gulvet, kan overflaten polères
med high-speed (300 rpm) og hvit pad i løpet av 12 timer.
Følg produktets datablad nøye!

Hvit pad
Art. Nr. 009988

   Spesialmicro-mop
Art. Nr. 009975

BIOFA Parkettfornyer
Art. Nr. 8076

  Grønn pad
  Art. Nr. 009987

   Gumminal
   Art. Nr. 009972

BIOFA NAPONA
Art. Nr. 2090

Filtpad
Art. Nr. 28515
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Vedlikehold

  av gulv med hardolje
og vokslakk

med følgende behandling
                BIOFA Hardolje 2044

BIOFA Gulvolje 8624
                            

    BIOFA Vokslakk 2055
              (Hardvoksolje)

Vedlikehold utføres når overflaten er tørr, toppsjiktet er slitt pga mekanisk
slitasje, eller når smuss har fått feste i overflaten.

Arbeidsbeskrivelse:
1. Slip gulvet lett med en slipemaskin og slipenetting med korning 150- 

180, evt. skures gulvet som beskrevet på side 4 (2044 og 8624).
2. Fjern slipestøvet med støvsuger.
3. Påfør samme olje som tidligere (BIOFA Hardolje 2044, BIOFA Gulvolje

8624 eller BIOFA Vokslakk 2055). Oljen påføres som beskrevet i
produktbeskrivelsen.

Følg produktenes datablad nøye!

Velurrulle
Art. Nr. 009982

Støvsuger     SlipemaskinBIOFA Hardolje
Art. Nr. 2044

BIOFA Hardvoksolje
Art. Nr. 2055

BIOFA Professional Gulvolje
Art. Nr. 8624

Ovennevnte beskrivelser er kun en veiledning, og varierende forhold,
bruk og betingelser kan gi behov for andre metoder enn de som er
nevnt. De ulike treslag har også forskjellige egenskaper, og det anbe-
fales alltid å gjøre en prøve først hvis man er i tvil.
Les og følg produktenes datablad nøye!

Din BIOFA-grossist

Kontakt din grossist eller forhandler for ytterligere informasjon.

BIOFA
Norsk importør:
Biofa Norge AS
Tlf. 22 74 10 33
info@biofa.no, www.biofa.no - Side 8 -


