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FDV  

Stell og vedlikehold av lakkert Parkett 
 

Parketten er laget av utvalgte tresorter spesielt tørket og behandlet for å tåle det skandinaviske klimaet. 

Produsenten har valgt lakk med spesielt høy slitestyrke og som er meget motstandsdyktig mot riper. 

Slike spesialtørkede naturprodukter skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. 

 

Generelle råd 

 Sørg for riktig fuktighet og temperatur, også med hensyn til gulvvarme (relativ luftfuktighet(RH) på 

30-65% og romtemperatur på +18-24°C, og at den daglige temperaturvariasjonen ikke overstiger 5° 

C 

 

 Sand og vann er det som først og fremst skader parketten, og bør fjernes snarest mulig.  Sand riper 

opp lakken, og vann kan trenge gjennom lakken og misfarge parketten. Bruk dørmatter på begge 

sider av døren for å beskytte mot smuss og riper. 

 

 Bruk beskyttende knotter under stol ben og lignende. Unngå å gå på gulvet med stiletthæler, og sørg 

for å klippe klørne på eventuelle kjæledyr.  

 

 Luftfuktigheten i rommet er viktig for velvære både for mennesker og parkett. Ideell luftfuktighet i 

rommet er 40 – 60 % RF ved ca. 20C.  

 

 Senk temperaturen og skru ned ventilasjonssystem når leiligheten er tom, spesielt i 

oppvarmingssesongen. 

 

  

 

Parkettgulv montert på gulvvarme. 

 

Gulvvarmen må ikke overskride 25 grader målt på overflaten av parketten. 

I fyringsperioden kan det oppstå små sprekker mellom bordene grunnet lav luftfuktighet i 

rommet. Dette er ingen reklamasjonsgrunn, og kan unngås ved at romtemperaturen holdes 

jevnt på ca 20. Vær obs på at gulvtepper kan føre til høyere varme på overflaten, da parketten 

blir tildekket. Dermed øker faren for oppsprekking. 
Hvis fuktigheten går under 30 %, er det fare for tørking, oppsprekking og skåling på bordene. Dette vil gå 

tilbake når fuktigheten i leiligheten / huset blir høyere Tiltak som kan motvirke disse symptomene, er å holde 

temperaturen rundt 20 grader, og eventuelt å benytte seg av en luft fukter i vintermånedene. Hvis fuktigheten 

overstiger 70 %, kan gulvet ”heve” seg Noe skåling og mindre sprekker mellom bord i vintersesongen bør 

avventes til vår / sommer sesongen. Hvis gulvet går tilbake i løpet av sommeren, så er dette ikke 

reklamasjonsberettiget. Da dette er endringer som skjer på grunn av endringer i luftfuktigheten i din leilighet 
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Høy temperatur i arealene vil føre til at luften tar opp mer fuktighet, som igjen gjør at målt luftfuktighet i din 

leilighet vil bli lavere. Lavere temperatur gjør at luften ikke klarer å holde på fuktigheten, og dertil gjør at luften 

i din leilighet vil være noe mer fuktig. Så derfor i kalde perioder er det viktig å forsøke å holde temperaturen 

rundt 20 grader, og ikke ha den høyest mulig. Høyere temperatur, jo tørrere i leiligheten, og verre for parketten. 

 

Renhold 

Parketten holdes lett ren med støvsuging, tørr mopp eller en fuktet klut.  

Bruk aldri skurepulver eller vaskemidler tilsatt ammoniakk til renhold av parkett. Det beste er en myk 

gulvklut og lett såpevann. (ph 6-8) og deretter tørkes. Hvis synlig fuktighet ikke forsvinner i løpet av ett 

minutt, er det tegn på at du bruker for mye vann.  

Vi anbefaler parkett rengjøringsmiddelet Clean &Green Natural eller Monocoat surface care. Følg 

bruksanvisningen nøye. 

 

Fjerning av flekker 

Flekker bør fjernes umiddelbart. Når flekken er fjernet tørker du over med en fuktig klut og mildt såpevann. 

 

Flekk av:       Fjernes med:   

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, vin, kaffe, te  Syntetisk rengjøringsmiddel  

Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt White spirit 

Fargevann, stensil, kulepenn, blekk, leppestift   Forsiktig bruk av rødsprit 

Urin        Syntetisk rengjøringsmiddel 

Blod       Kaldt vann 

 

 

Lakkering 

Parketten er ferdig lakkert fra fabrikk med akrylbasert UV-herdet lakk. Det er derfor ikke nødvendig å 

lakkere parketten før den tas i bruk i vanlige boliger. Etter flere års bruk anbefaler vi (etter grundig 

rengjøring), at overflaten mattpusses med sandpapir og lakkeres på nytt. Fjern støv med støvsuger. Bruk 

aldri vann eller fettholdig rengjøringsmiddel mellom pussing og lakkering. Vannbasert lakk anbefales ikke 

som første strøk direkte på ubehandlet eller nyslipt parkett. NB! Bruk ikke vannbasert lakk på bøk.  

 

Næring: Her anbefales det at man har en vedlikeholdsplan og sjekker gulvene hvert kvartal for å avdekke 

slitasjeområder. Videre anbefales det at man planlegger overlakkering av gulv ca 1 gang pr år avhengig av 

slitasje  

 

Sliping 

Vær oppmerksom på at tidspunktet for sliping er helt avhengig av hvor stor ”trafikk” gulvet er blitt utsatt for. 

Parketten kan slipes flere ganger. Etter sliping og lakkering blir gulvet igjen som nytt. 

 

Vedlikehold etter sliping og lakkering burde utføres minst 1 gang pr år etter at gulvet er nyslipt. Dette er for 

å hindre slitasje som skader treverket i parketten. 

 

Skader 

Skulle du være uheldig å få større skader i parketten, er det fullt mulig å bytte ut en lamell (ferdig lakkert) 

eller hele bord. Småskader som riper og hakk kan også på en enkel måte utbedres av fagfolk. 

 

Kontakt oss gjerne hvis det er noe du lurer på. 
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