
Praktiske informationer i 
forbindelse med gulvmontering

I PRISEN FOR GULVMONTERING ER INDEHOLDT:

Montering af gulv inkl. materialer og overfladebehandling. 

Hvis undergulvet skal spartles, vil dette medføre en merpris 
på ca. kr. 100 pr. m2. 

Hvis undergulvet skal fastskrues, er dette mod et tillæg. 

Levering og montering af paneler og afslutninger, så som 
dørtrin, kvartstaflister, tilskæring af karme og dører mv. er 
ikke standard.

MATERIALER 

Det er vigtigt at I passer på det gulv vi leverer, da det er 
købers risiko, når det er leveret. Det er både mht. tyveri og 
temperatur forhold. 

RÆKKEFØLGE HÅNDVÆRKERE

Trægulv må ikke monteres sammen med andre entrepriser, 
hvis det medfører fugt. Vi anbefaler derfor at f.eks. 
murerarbejde og spartling er afsluttet, inden gulvet 
monteres. 

Malerarbejde kan med fordel gøres efter endt gulvarbejde, 
da det må forventes at paneler mv. kan blive ramt. 

KNIRKEGARANTI

Vær opmærksom på at vi desværre ikke kan tilbyde 
knirkegaranti på nylagte gulve, da et gulv der knirker, kan 
være forårsaget af mange faktorer, som f.eks. årstiden eller 
bygningens stand.

UNDERGULV

Vi vil altid være nødsaget til at tage forbehold for 
undergulvet, da vi ikke kan se omfanget af undergulvet, før 
vi starter op på arbejdet. 

ADGANG

Det er vigtigt at vi kan få adgang til boligen, så vi kan 
komme og gå efter behov. Evt. nøgleboks eller lignende.

PRIS OG BETALING

Vi sender en faktura når vi har leveret materialerne, og når 
vi har monteret gulvet, til kontant betaling. Når gulvet er 
slebet og behandlet og der er lavet afslutninger, fakturerer 
vi netto 8 dage, så der er tid til at besigtige arbejdet inden 
betaling.

Praktiske informationer i 
forbindelse med gulvafslibning 

I PRISEN FOR SLIBNING ER INDEHOLDT: 

Slibning, støvsugning, oprydning samt bortskaffelse af 
affald. Voksning af knaster er ekstraarbejde.

STRØM

Det er vigtigt at sikre, at der er strøm nok til vores maskiner. 
Der skal min være 2 stik med 10A sikring på hver til 
rådighed

FØRST GULVE SÅ MALING

Vi gør vores arbejde omhyggeligt, men det er en god ide at 
vente med at få malet, til efter gulvafslibningen, da vi godt 
kan ramme panelerne. 

AFDÆKNING

Vi bruger støvsugere på vores maskiner, og støvsuger 
mellem slibningerne, men støv kan alligevel forekomme. Vi 
anbefaler derfor at man dækker ting på væggen af.

OVERFLADEBEHANDLING

Hvis ikke andet er aftalt, behandler vi altid vores gulve 
med Premium HWS olie, der har samme slidstyrke som lak, 
og samme flotte udtryk som olie = det bedste fra begge 
verdener.

GULV MED FAS

Har du et gulv med faser, vil denne blive mindre ved en 
slibning. Får du indfarvning på dit gulv, vil farven fremstå 
tydeligere i fasen. 

STØJ

Bor du i etageejendom, kan det være en god ide at 
informere naboerne om at støj vil forekomme, når gulvene 
slibes. 

MØBELFLYTNING 

Alle møbler skal være fjernet på de gulve der skal slibes. 

Hænger der skabe på væggene, skal disse hænge mindst 
20cm. fra gulvet og max være 30cm. i dybden.

BETALING

Betalingsbetingelser er netto 8 dage. 



INDHOLD

1 liter PREMIUM HWS FLOOR-CARE
1 liter PREMIUM HWS REMOVER
1 liter PREMIUM HWS INTENSIVE CARE
1 dl. PREMIUM HWS TRÆOLIE
1 klud  

1 mirakel svamp

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til 
PREMIUM HWS behandlede gulve

Pris kr. 849,00

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, opløsnings-
middelfri 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.

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning 

Til Premium HWS olierede gulve 


