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DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert 

 

 

 
 

               Stand Juni 2011 
 

Vedligehold og pleje af Country og Copenhagen LAMINAT
 
Country og Copenhagen laminatgulvene produceres i Tyskland under ISO 9001 quality management system og i 
øvrigt under diverse EN Normer, se hertil separat teknisk datablad.  
 
Country og Copenhagen Laminatgulve 
er fri for skadelige stoffer så som formaldehyd, organiske opløsningsmidler, tungmetaller og pesticider.  
Gulvet har certifikatet ”der blaue Engel” - dette bekræfter sundhed og trivsel. Desuden er gulvene CE godkendt – 
et mærke der bekræfter overholdelsen af europæiske sikkerheds og sundhedskrav. Country og Copenhagen 
laminatgulvene er desuden antistatiske i henhold til ASF2 og er beskyttet mod indtrængende fugt med vores 
Aquatec system.  
 
EFTER LÆGNING: 
Gulvet skal ikke efterbehandles efter lægning. Vi anbefaler dog at tør - rengøre gulvet som beskrevet under daglig 
rengøring. Desuden anbefales det at dække gulvet af med pap, hvis det ikke umiddelbart tages i brug. Pappen 
tapes overlappende og aldrig mod laminatgulvet, da limen i tapen kan blive siddende på laminatgulvet.  
 
DAGLIG RENGØRING: 
Normalt er tør rengøring af laminatgulvet med gulvmoppe, kost eller støvsuger tilstrækkeligt 
 
FUGTIG REGØRING: 
Der skal bruges et egnet laminatgulvsplejemiddel til laminatgulve. Vi anbefaler at Clean and Green serie. Til den 
regelmæssige fugtige rengøring bruges Clean and Green Active.  
Doseringshjælpen sørger for det optimale forhold mellem vand og plejemiddel. 
Stående vand skal til enhver tid undgås på gulvet, som tommelfingerregel må der ved den fugtige rengøring ikke 
være resterende fugt på gulvet i mere end ca. 60 sekunder.  
 
YDERLIGERE FORHOLDSREGLER TIL BESKYTTELSE AF GULVET: 
For at undgå beskadigelse af laminatgulvet anbefales det at forsyne stol- og bordben med filtdupper og at lægge 
måtter i indgangsområderne. Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68131, der 
må kun anvendes hjul med belægning type W (blød). Som underlag til stole og kontorstole anbefaler vi måtter i 
polykarbonat. 
 


