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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Trinnplate 15mm i grunnoljet, massiv eik. Bakkantlist i grunnoljet, massiv eik. Opptrinnsplate i grunnoljet, massiv eik.
Skjøtedel i grunnoljet, massiv eik.
Trinnplate 15mm i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre. Bakkantlist i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre.Opptrinnsplate i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre. Skjøtedel i grunnoljet, finert valnøtt 2mm edeltre.
Trinnplate 15mm i lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Bakkantlist i lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Opptrinnsplate i
lakkert, finert lønn 2mm edeltre. Skjøtedel i lakkert, finert lønn 2mm edeltre.
Alle produkter er behandlet med lakk eller grunnolje. Materialene skal monteres med et ms-polymerbasert lim.
Bruk aldri vannbasert lim/gulvlim.

2. ANVISNINGER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD
Forebyggende tiltak
Sand, støv og fuktighet kan føre til unødvendig slitasje og skade på trinnplatene. Sørg derfor for at inngangspartier/
entre er utstyrt på en fornuftig måte med effektiv skrapematte utenfor inngangsdøren, som tar den grove skitten som
sand, støv og snø etc. Inne bør det være en effektiv matte som tar opp fukt og finsmuss.
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Daglig rengjøring utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopp.
Ved vasking brukes Duri tregrovrent gulvsåpe art. nr. 69350 1L. – eller 64580 3L.
pH konsentrat ca. 8. Mild såpe beregnet for oljede gulv uten fettløselige stoffer.
Blandingsforhold til oljebehandlet tregulv 2 dl. til 10 l vann. (1:50).
Det skal brukes en lett fuktet klut (ikke microfiber klut). Unngå søl. Vannsøl eller søl med annen væske må fjernes
umiddelbart.
3. VEDLIKEHOLDSINSTRUKS / INTERVALL
Etter montering, når lim/fugemasse har herdet ferdig (1-2 dager), skal oljede produkter slipes lett og settes inn med
olje, fortrinnsvis med oljevoks.
Duri oljevokskitt supercote art. nr. 69146 eller kun oljevoks spray art. nr. 69334 er testet og anbefalt.
Oljene inneholder voks som danner en beskyttende hinne på toppen av treverket, i tillegg til at oljen trenger ned i
treverket slik at treet mettes. Regelmessig vedlikehold vil forlenge levetiden på materialene betraktelig.
I private hjem vil det normalt være tilstrekkelig med v edlikehold 1 gang i året, eller etter behov ved synlig slitasje.
I offentlige bygg, kontorer osv, vil normalt vedlikeholdsbehov være 3-5 ganger i året, eller etter behov ved synlig
slitasje.
Oljede materialer kan om ønskelig etterlakkeres. Det lakkeres da først med grunnlakk, deretter med olje eller vannbasert lakk (pass på at grunnlakk og lakk passer sammen. Gjør teststrøk for vedheft, eller annen reaksjon i forhold
til oljen på materialene).
Lakkerte produkter trenger ingen umiddelbar behandling. Disse behandles etter behov når slitasje blir synlig og før
gjennomslitasje. Underlaget slipes lett og behandles med vannbasert gulvlakk (utfør test for vedheft).
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Fuktbestandighet / fuktighet i rom og underlag / montering / lagring
- Produktene tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vask med lett fukting.
I vintersesongen, med tørr luft og mye fyring, kan det forekomme sprekker mellom reposplankene. Dette vil
variere etter sesong, og sprekkene vil normalt gå tilbake igjen i sommersesongen. Det anbefales å bruke luftfukter
(fordamper) som egner seg for det aktuelle arealet i tørre perioder, for å opprettholde et sunt inneklima med en
relativ luftfuktighet på ca. 50 %. Det er spesielt viktig å bruke luftfukter i starten av fyringssesongen.
- Produktene er tørket ned til mellom 8-10% fuktighet.
- Den relative luftfuktigheten bør ligge mellom 40 – 60 %.
- Fuktigheten i underlaget der trinnplater skal monteres skal ikke overstige 8 %.
- Materialene skal ligge i det rommet der de skal monteres i 3-4 dager før montering, slik at materialene
akklimatiseres. Temperatur +/- 20 grader.
- Emballasjen skal ikke brytes før produktene skal monter es. Monter materialene senest en time etter at
emballasjen er fjernet, slik at materialene ikke kuver seg. Legg materialene flatt på strø/planker, ikke rett på
gulv, eller stående opp etter vegg (ved lagring/avklimatisering).
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