
 

 

 

 

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning  

Til Premium HWS olierede gulve  

 

GENEREL INFORMATION  

Dit nye gulv er behandlet med en flot slidstærk Premium HWS olie. Det er for at sikre gulvets 
levetid, og at gulvet fremstår med smuk og flot finish i lang tid. I tilfælde af reklamation er det også 
muligt at lave lokale reparationer på gulvet.  
 
For at bevare et Premium HWS olieret gulv både i udseende og styrke, er det nødvendigt at følge 
disse instruktioner for pleje:  
 

 

NORMAL RENGØRING  

Til almindeligt snavs og støv er det tilstrækkeligt med en kost eller en moppe. Hvis du anvender 
støvsuger, brug da et børstemundstykke for at undgå ridser. 
 
Til kraftigt snavs kan der anvendes en fugtig klud med vand tilsat Premium HWS Floor-Care  
 
Vores tilsætningsstoffer til vand er pH-neutrale, opløsningsmiddelfri og fri for farvestoffer. Det er 
lavet på en basis af bionedbrydelige tensider og naturlig voks fra Carnaubavoks-palmen.  
 
Til almindelig rengøring, brug 25-50 ml Premium HWS Floor-Care til 5 liter vand  
 
Mod ekstra kraftigt snavs anbefaler vi Premium HWS Remover i kombination med Premium HWS  
Intensive-Care. 
 
Sørg for kun at benytte en fugtig moppe, så der ikke efterlades vand på gulvet 

 

OPFRISKNING  

Fortynd Premium HWS Remover i forhold til graden af snavs. 
 
Til almindelig rengøring anbefaler vi 1 liter Premium HWS Remover til 5 liter vand. Blandingen 
dækker ca. 60 m². 
 
Mod ekstra kraftigt snavs kan du justere blandingsforholdet til 1:1. 
 
Vask gulvet med en fugtig moppe. Lad Premium HWS Remover virke i fem minutter, så det kan 
arbejde sig ind i gulvet.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Sørg for, at Premium HWS Remover bliver fordelt jævnt over hele gulvet. Brug derefter en moppe 
med rent vand for at fjerne snavs og mulige Remover rester.  
 
Før brug af Premium HWS Intensive-Care skal gulvet være helt tørt. Brug evt. en separat og ren 
moppe til Premium HWS Intensive-Care.  
 
Tilfør Premium HWS Intensive-Care ufortyndet med en almindelig moppe. Fordel Premium HWS 
Intensive-Care langs med årerne i træet. Sørg for, at Premium HWS Intensive-Care bliver fordelt 
jævnt over hele gulvet.  
 
Gulvet kan bruges igen efter 2-3 timers tørretid ved 20 grader.  
 
Hvis gulvet regelmæssigt er udsat for hård belastning, anbefaler vi at opfriske gulvet flere gange 
om året. 


