
Type of flooring  EN 653

Class of use EN 685

Class 23 32 41

Description

EN 660-2 T

EN 428 2,00 mm Abrasion group  

EN 425 OK

EN 429 0,40 mm Castor chair 

Fully adhered

EN 426 25 m EN ISO 717/2 ca. 13 dB

4+3+2m Impact sound 

absorption

EN 433 ≤ 0,10 mm

EN 430 2,150 kg/m² Static

indentation 

Other Characteristics

ISO 105/B02 Slip resistance Fire Classification

Light fastness    ≥ 6 EN 13893  ≥ 0,30 µ EN 13501-1 Bfl-s1   

DIN 51130 R10 Report N° : RA10-0254

EN 434 ≤ 0,40 % Recyclable OK EN 1815 ≤ 2 kV

Dimensional Static electrical 

stability   propensity

EN 12524 0,02 m²/kW Chemical OK

Thermal resistance resistance

for underfloor heating

Vinyl Floorcovering

Although the ulmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor 
solutions, Tarkett reserves the right to modify their tehcnical specifications, colours and materials at any moment and wthout prior notice.
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Desember 2012



Tarkett boligvinylgulv
Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, 
usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten 
aldri får ordentlig feste.

Daglig rengjøring
Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet 
bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke 
en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en 
såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruks-
løsning) i henhold til respektive tillverkares doserings-
anvisning. Ikke overdoser! Ettertørk med rent vann slik at 
ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

Beskytt
Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for 
vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå 
bestående inntrykksmerker og riper.

Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. 
Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmus-
singen og risikoen for riping av grus og skitt.

Generelle råd
•	 OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, 

klor, utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og 
skurepulver.

•	 Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, 
møbelknotter av plast, gummi og føtter på hus-
holdningsapparater kan gi bestående flekker. Om 
du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, 
pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstan-
der og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet 
forskyves eller skades.

•	 Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av 
plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra 
dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker 
som ikke kan fjernes

•	 Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping 
fra bl.a. grus.

•	 Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under 
kontorstoler.

•	 Du som har løslagt vinylgulv; tenk på å bruke støv-
suger med børstemunnstykke.

Flekkfjerning
Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker 
bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).  
Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra Tas bort med

Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, 
øl, vin

Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt 
ammoniak

Karbonpapir, fargebånd, stensil, 
kulepenn, blekk, leppestift

Rødsprit

Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, 
olje, skolakksmerker, skokrem

Allrengjøringsmiddel eller white 
spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan 
brukes

Urin, oppkast, ekskrement Allrengjøringsmiddel 

Blod Kaldt vann + ammoniak

Rust Allrengjøringsmiddel og oksal-
syre

Tyggegummi Kuldespray eller is i plastpose. 
Skrap forsiktig med kniv/sikling

Brennmerke fra sigaretter Skrap med kniv/sikling. Bruk 
hvit/rød Scotch-Brite for etter-
polering

Gulvlim Limvask, white spirit eller 
sitrusrens, bearbeid med hvit/rød 
Scotch-Brite, tørk nøye med en 
bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholds- 
rådene på innsiden av skapdøren!

Informasjon
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

www.tarkett.no

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se
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KOMMENTARFELT

  Type belegg:

  Hvor er belegget lagt:

  Jobben er utført av:
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