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BRUKERVEILEDNING 
Room Concept - Reparasjonssett Gulv                                                                                   Varenummer 501952 

 
For utbedring av hakk, riper og sår i gulv. Kan brukes på parkett, laminat, klikkvinyl,  
kork, vinylbelegg og linoleum - ikke våtrom.  
 
Innhold: 
- 7 stk. hardvoks staver - farge 433, 591, 600, 561, 564, 506 og 556 
- 1 stk. batteridrevet smeltekniv 
- 1 stk. plastskrape 
- 1 stk. pussepad 
 
Smelteverktøy 
Smeltekniven varmes opp ved å sette skyve bryteren til “ON” -posisjon.  
Hold nede knappen på bryteren til ønsket temperatur er oppnås. Rød varsellampe lyser når  
smelteren varmes. Drives av 2 stk. AA batterier som kjøpes separat. 
 
ADVARSEL: Smelteknivens metalldeler blir ekstremt varme når den er i bruk.  
                     Må oppbevares og brukes utenfor barns rekkevidde. Skal ikke benyttes på brennbare gjenstander. 
 
Holdbarhet 
Hardvoksen har ubegrenset holdbarhet.  
Oppbevares tørt i romtemperatur. Unngå sollys og åpen flamme. 
 
 
 
FREMGANGSMÅTE      
 
1. Rengjør skadet området slik at det er fritt for smuss, olje, voks, fett etc. 

2. Finn frem den voksstaven som er nærmest fargen på gulvet eller kvisten. Smelt bit av  
staven ned i det skadede området med smeltekniven. Dersom ønskelig, kan flere farger 
 blandes/smeltes sammen for å oppnå den riktige nyansen. 

3. Pass på å bruke såpass mye voks at den bygger litt mer enn selve hullet (overfylling). 
4. La voksen stivne litt før overflødig voks skrapes vekk ved å bruke medfølgende plastskrape. 
5. Etter at voksen har herdet noen minutter, puss lett over utbedret område ved å bruke 

medfølgende pussepad. 

6. For en presis justering til gulvets opprinnelige mønster, kan dette gjenskapes ved hjelp  
av en skarp gjenstand som f.eks. kniv eller nål i det utbedrede området.  
Fyll deretter mønsteret med ønsket farge - ref. punkt 2.  

7. Overflødig voks rundt det reparerte området kan gnis bort med litt aceton på en fille. 

8. Er man ikke helt fornøyd med sluttresultatet, kan man varme opp igjen voksen,  
tørke den bort og starte på nytt. 

9. Et godt tips når man skal reparere sår eller hakk i parkett eller tregulv, er å lage en  
ny kvistfylling lik de som allerede er i gulvet. 
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