
VEDLIGEHOLDELSE AF DESIGN LINE ULTIMO 

Tillykke! Du har nu monteret gulvet Design Line Click. Dit nye gulv er blevet fremstillet i 
overensstemmelse med den højeste kvalitet og vil give dig mange års glæde i dit hjem. Selvom dit 
nye gulv er et af de nemmeste gulvtyper at vedligeholde, er det bedst at følge nedenstående 
anbefalingerne for optimal beskyttelse og for at holde dit gulv pænt.   
 
Forebyggende vedligeholdelse 

1. Sørg for at du har gode dørmåtter, der ikke er fremstillet af gummi, da en sådan hindrer 
store mængder af snavs ind på dit nye gulv.  

2. Brug filtdutter under møbler og stoleben. Kontorstole på hjul skal være forsynet med ikke-
gummi hjul.  

3. For at holde gulvet pænt er det nødvendigt, at du rengør gulvet (mindst en gang om ugen) 
med en støvsuger eller moppe. Du bliver nødt til at gøre dette oftere, hvis gulvet er i et rum, 
du bruger meget. 

4. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, der kan beskadige gulvet. Anvend Garants 
supervask. 

5. Lad ikke kæledyr med lange kløer gå hen over gulvet. De kan beskadige det, hvilket kan 
føre til alvorlige ridser på overfladen.  

6. Vær forsigtig med stilethæle, da de også kan beskadige gulvet. 
7. Undgå langvarig eksponering for direkte sollys. Brug gardiner eller persienner til at 

minimere effekten af direkte sollys. De fleste typer af gulv misfarves under påvirkning af 
direkte sollys. For at undgå farveuoverensstemmelser bør du flytte gulvbelægninger med 
en vis regelmæssighed. Derudover er høj temperatur ikke godt for elastiske gulve.  

 
Regelmæssig vedligeholdelse 

1. Madpletter bør fjernes så hurtigt som muligt med en flydende vinylrens. Vi fraråder brugen 
af rengøringsmidler i pulverform, olieholdige sæber eller opvaskemiddel, sæbespåner og 
brun sæbe.. Prøv i stedet en bionedbrydelig vinylrens, der ikke efterlader en rest og ikke 
skal skylles af med vand.  

2. Streger kan nemt fjernes på stedet ved brug af flydende vinylrens. 
3. Hvis dit gulv er snavset, kan du rengøre det med Garant’s supervask i henhold til 

instruktionerne på emballagen. Når du rengør dit gulv, bør du altid støvsuge eller feje det 
først, så al snavs og løse partikler fjernes. Vi anbefaler ikke at bruge en blanding af 
rengøring og produkter til færdigbehandling til at opnå optimale resultater.    

4. Brug ikke voks til dit Design Floor. Overfladen af gulvet er forseglet og ikke-porøs. Dette 
betyder, at voksen ikke kan trænge ind, og derfor vil tiltrække snavs. Denne egenskab giver 
al den nødvendige beskyttelse mod slid og snavs.   

5. Hvis der ved et uheld er kommet dybe ridser i gulvet, kan det være nødvendigt at erstatte 
disse paneler.  
 

9.  Kontakt din forhandler hvis problemet fortsætter, eller hvis du er i tvivl om vedligeholdelsen.  
 


