
NR:

Afd. Navn:

Afd. Nr.:

Bygningsdel:

Område:

Opdateret:

Antal

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Indv.

Bygningsdelkort 6

Sneglehusene, Rødbedevej 3-127

Trægulve

22.11.2021

Specifikation

Omfang/Lokalisering: Gulve

Leverandør/fabrikat: Tarkett

Entreprenør Klitte og Jensen A/S

Entreprenørens adresse: Bogøvej 14, 8382 Hinnerup

Konstruktion og materiale

Konstruktion Materiale Indbyg. År

Tarkett gulve Træ 2021

xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

xx xx xxxx

Levetid / Garanti

Forventet levetid xx

Garanti xx



Eftersyn

Eftersynsinterval: xx

Første Eftersyn: xx

Eftersyn: xx

Eftersyn udføres af en: xx

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Første vedligehold: xx

Vedligehold:

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak  Refresher for at 

give gulvet optimal beskyt-telse. Anvendes ved periodisk 

vedligeholdelse af  Tarketts Proteco lak samt Proteco Natura 

(mat lak). Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher 

anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på 

nylagte gulve. Gulve med fa-sede kanter eller børstede 

produkter, kræver lidt ekstra rengøring da smuds og snavs kan 

samle sig i fasen og/eller sætte sig i træets poreåbninger og 

åretegninger. Dette gælder specielt i områder med trafik. Det 

kan derfor være nødvendigt, et par gange om året, at rengøre 

gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå 

Grundren-gøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat rent 

vand. Tør derefter alt vandet grundigt op med en tør klud.

Rengøring og midler:

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre 

rengøringsmetoder som tørmop-ning eller støvsugning. Ved 

grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. 

Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, 

da den efter-lader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet 

lidt Tarkett Grøn gulvvaskemiddel.

Henvisninger: Tarkett wood lak drift og vedligehold

Bilag:
Navnet på bilagene, som er et datablad og en vejledning fra 

producenten

Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: 

Arbejdet ifb. Med evt. udskiftning skal udføres af en proffesionel 

håndværker. Gulvet brækkes op, og der nedlægges nyt gulv. 

Vedligehold kr. / enhed

Vedligehold afholdes af en: xx

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:


