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VEDLIGEHOLDELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE 
I BOLIGEN

For at trægulve fra Kährs skal bibeholde deres oprindelige slidstyrke og smukke udseende skal 
de vedligeholdes ved at overholde en enkel fremgangsmåde. Vi har den stærkeste gulvlak på 
markedet, hvilket mindsker risikoen for, at der forekommer mikrorevner – de småbitte 
irriterende revner, som kan opstå i laklaget, når f.eks. møbler med nedslidte filtdupper 
trækkes hen over gulvet. Kährs lak gør de lakerede gulve nemme at holde, eftersom pletter 
har vanskeligt ved at bide sig fast. 

Samtidig giver Kährs Woodloc®- og Woodloc® 5S-fuge tætte og næsten usynlige fuger, hvilket 
også er en fordel ved rengøring og vedligeholdelse. Elasticiteten i overfladebehandlingen fra 
Kährs er tilpasset, så de skal kunne følge træets naturlige bevægelser imellem sommer og 
vinter, uanset om det er lakerede eller olierede gulvbrædder. Alt dette betyder, at Kährs gulve 
er lette at vedligeholde.

Indfarvede produkter mister deres gamle farve ved overfladerenovering. Dette skal man  
tage hensyn til, under vedligeholdelsen af gulvet. Vedligeholdelse foretages med ufarvet 
vedligeholdelsesmateriale. Der skal også tages hensyn til produkter, som har en særlig 
bearbejdning.



+

VEDLIGEHOLDELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE    4

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG – OVERSIGT

EFTER LÆGNING
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DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af 
vand, f.eks. i form af støvsugning eller 
mikromopning 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

Støvsug eller mop overfladen, så den er renset 
for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. 
Opløs Cleaneren i lunkent vand og i overens-
stemmelse med doseringsoplysningerne på 
flasken – eller brug den færdigblandede Kährs 
Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt 
opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun 

fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter 
gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør 
straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller 
canadisk ahorn, som er særligt følsomme over 
for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med 
fugtig klud afhænger af anvendelse og 
tilsmudsningsgrad.

Bemærk! Hæld aldrig vand på trægulve. Brug en 
klud, der er fugtet med vand og er vredet tør.

PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge 
anvisningerne nedenfor. 

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke 
pletfjerningsmidler, da for store mængder og for 
hård gnidning kan påvirke lakken.

Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal 
tørres op med det samme, især på gulve af bøg 
eller canadisk ahorn.

FABRIKSLAKEREDE FLADER

PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.

Farvekridt, læbestift, tusch. Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.

OVERLAKEREDE FLADER

PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Terpentin.

Farvekridt, læbestift, tusch. Terpentin.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE
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VEDLIGEHOLDELSE EFTER BEHOV 

Kährs Lacquer Refresher og Matt Lacquer 
Refresher er letanvendelige refreshere til parket- 
og trægulve. Produktet giver træet en 
beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse 
og rengøring lettere. Den erstatter ikke 
overlakering, men anvendes mellem 
overlakeringerne. 

Kährs Lacquer Refresher er velegnet til Kährs 
lakerede gulve og lakerede gulve med højglans. 

Til Kährs matlakerede gulve og ultra-matlakerede 
gulve bør man anvende Kährs Matt Lacquer 
Refresher.

Bemærk, jo flere lag, der lægges, desto højere 
glans.

Gulvet, som skal behandles, skal være rent, frit 
for polish, voks og andre forureninger. Støvsug 
omhyggeligt, og fjern alt fedt ved at tørre gulvet 
over med en fugtig klud med Kährs Cleaner.

Opløs Kährs Cleaner i lunkent vand i 
overensstemmelse med doseringsoplysningerne 
på flasken. Tør derefter gulvet over med en 
hårdt opvredet moppe eller gulvklud. 

Hvis gulvet er meget snavset eller er blevet 
behandlet med poleringsmidler eller andet, skal 
det først rengøres med Kährs Remover.

Kraftig rengøring: 50–100 ml/10 liter vand, 
Fjernelse af poleringsmidler: 500–1000 ml/10 
liter vand.

1. Fordel blandingen med en svamp eller en 
klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.

2. Lad det virke i et par minutter, og bearbejd 
det derefter med en skurebørste.

3. Vask gulvet med rent vand og en fugtig klud. 
Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig 
med bøgetræ, da for megen fugt kan 
beskadige kortenderne på brædder og lister.

Nu er gulvet klar til at blive behandlet med Kährs 
Lacquer Refresher.

1. Kom Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt 
Lacquer Refresher på med en fugtig moppe 
eller klud.

2. Lad Refresheren tørre i mindst 45 minutter, 
før møblerne stilles på plads igen. Ved 
tungere genstande og tæpper skal overfladen 
hærde i mindst 24 timer. God ventilation og 
normal rumtemperatur (20°C) reducerer 
tørreperioden.

3. Lad gulvet tørre i nogle timer, før det bruges.

Vær omhyggelig med at vedligeholde laserede 
produkter. Den plettede finish må ikke slides 
ned.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE

ELLER
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RENOVERING (OVERLAKERING) 

Den vigtigste grund til overlakeringen er, at 
gulvet efter mange års brug har brug for at blive 
"frisket op".

Der findes tre metoder, en til gulve med silkemat 
lak, en til matlakerede gulve og en til lakerede 
gulve med højglans. Vælg den metode, der 
passer til overfladebehandlingen på dit gulv.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE

Til matlakerede gulve

Til silkematlakerede gulve

Til Kährs-gulve med silkemat lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis 
gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes 
en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit 
for fedt og snavs. 

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 

mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke 
alkaliske rengøringsprodukter.

Til Kährs-gulve med mat lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Benyt først Kährs Remover til kraftig rengøring 
eller for at fjerne Kährs Lacquer Refresher eller 
voksbaserede polermidler. 

Anbefalet dosis:
Kraftig rengøring: 50 - 100 ml/10 l vand. 
Fjernelse af polermiddel: 500 - 1000 ml/10 l vand

Påføring
Fordel blandingen med en svamp eller en klud. 
Brug så lidt af blandingen som muligt.

Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det 
derefter med en skurebørste

Vask gulvet med rent vand med en let fugtig 
klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig 
med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige 
kortenderne på brædder og lister.

Når gulvet er helt tørt, er det tid til overlakering 
med Kährs Matt Lacquer Floor Finish. 

Kom hærderen i lakken, og bland grundigt inden 
brug. Åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra 
produktet, inden det påføres (10 minutter). Skal 
bruges inden 4 timer.

Foretag altid en prøvelakering på et mindre 
område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske 
rengøringsprodukter.
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TOTALRENOVERING 

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre 
grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes 
til rent træ og overfladebehandles påny med 
Kährs Lacquer.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre 
overfladens udseende radikalt, hvis der er tale 
om laserede produkter, gulve med fasede kanter 
og/eller børstet finish.

Overfladen, som skal behandles, skal slibes 
forsigtigt og være fri for støv, snavs og andre 
fremmedlegemer.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 
mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
3-5 lag.
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Poler/slib gulvet efter hvert lag. Den anbefalede 
minimumstykkelse er 0,50 l / m² i alt. Vær meget 
forsigtig, når du benytter gulvet de første fire 
uger.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke 
alkaliske rengøringsprodukter.

! Ved overlakering skal eventuel gulvvarme være 
slukket.

Bemærk! Kährs Linnea kan ikke slibes.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE

Til lakerede gulve med højglans

Til Kährs-gulve med højglans-lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis 
gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes 
en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit 
for fedt og snavs. P-værdien skal være P 350–P 
500.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 

mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske 
rengøringsprodukter.

P-VÆRDI 350-500
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EFTER LÆGNING 

Kährs naturolierede gulve bør gives en ekstra 
overfladebehandling med Kährs Satin Oil. Den 
vigtigste grund til dette er at forhindre, at vand 
trænger igennem fugerne mellem brædderne via 
kapillarvirkning.

Anbefalet dosis:
1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Yderligere oplysninger findes under 
Vedligeholdelse efter behov på side 10

Hav en dørmåtte både uden for og inden for 
entrédøren, så man slipper for at få snavs og 
grus ind, som ellers kan slide unødvendigt hårdt 
på dine gulve. Sæt dupper på møblernes ben 
(dog ikke metaldupper, som sætter mærker i 
trægulve). Derved undgås unødvendige mærker 
og ridser i gulvet.

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

DAGLIG RENGØRING 

Den daglige rengøring udføres uden brug af 
vand, f.eks. i form af støvsugning eller 
mikromopning

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

Støvsug eller mop overfladen, så den er renset 
for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. 
Opløs Cleaneren i lunkent vand i 
overensstemmelse med doseringsoplysningerne 
på flasken. – eller brug den færdigblandede 
Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt 
opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun 

fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter 
gulvkluden, skal tørre inden for et minut. På 
denne måde ved du, at du anvender den rette 
mængde vand. Tør straks spildt vand op, især på 
gulve af bøg eller canadisk ahorn, som er særligt 
følsomme over for fugt. Hvor ofte gulvet skal 
overtørres med fugtig klud afhænger af 
anvendelse og tilsmudsningsgrad.

PLETFJERNELSE 

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge 
anvisningerne nedenfor. 

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke 
pletfjerningsmidler, da for store mængder og for 
hård gnidning kan påvirke lakken.

Når gulvet tørres over, skal det være tørt inden 
for 1 minut, på den måde ved du at du anvender 
den rette mængde vand.

! Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal 
tørres op med det samme, især på gulve af bøg 
eller canadisk ahorn.

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE

ELLER

PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.

Farvekridt, læbestift, tusch. Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.
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VEDLIGEHOLDELSE EFTER BEHOV

Hvor ofte gulvet derefter skal vedligeholdes 
afhænger af anvendelse, rengøring, sollys etc. Et 
par yderligere, hyppigere 
vedligeholdelsesbehandlinger i løbet af det 
første år giver en ekstra stærk, fugtafvisende 
overflade, der er let at rengøre. Det normale 
interval mellem yderligere vedligeholdelse er 
mindst to gange om året. Husk, at områder, der 
udsættes for større slitage end resten af gulvet, 
kan få lokal behandling. Jo hyppigere behandling, 
desto bedre resultater. Overfladen, der skal 
behandles, skal endvidere være tør og fri for 
støv og snavs.

Instruktion
1. Støvsug gulvet omhyggeligt. 
2. Rengør gulvet med Kährs Cleaner og Micro 

Mop. Følg instruktionerne på Kährs Cleaner. 
Udfør kun rengøring med en fugtig klud, 
overfladen skal være tør igen inden for et 
minut. Ved meget snavsede gulve udskiftes 
micro mop med en grov børste. 

3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en 
opvredet klud. 

4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet 
tørre i 30 minutter. Ved meget snavsede gulve 

eller gulve med kraftig struktur kan det være 
nødvendigt at gentage trin 2-4. 

5. Påfør en tyndt lag Kährs Satin Oil, og fordel 
det jævnt med en Kährs Micro Mop eller en 
tør klud ved at skure på langs af årene. Poler 
igen med en ny Micro Mop efter 10-15 
minutter, så der ikke er nogen klistrede 
områder tilbage. Bemærk, at to tynde lag olie 
giver et bedre resultat end et tykt lag. 
Påføring af for meget olie giver en klistret 
overflade. 

 
Efter en tørretid på 5 timer kan gulvet bruges 
med forsigtighed, med der skal gå 12 timer, før 
lettere møbler kan flyttes på plads. Vent 24 
timer med at flytte tæpper og tungere møbler på 
plads.

Anbefalet dosis
Efter lægning: 1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Normale til let snavsede gulve: 100 ml (1 dl) 
Kährs Satin Oil pr. 30 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING 

Efter lang tids anvendelse kan der være behov 
for at renovere overfladebehandlingen og 
erstatte den med ny oliebehandling.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen. 
2. Rengør overfladen med Kährs micro mop. 

Skur, indtil snavset er opløst. Ved meget 
snavsede gulve udskiftes micro mop med en 
grov børste.

3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en 
opvredet klud.

4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet 
tørre i 30 minutter.

Ved meget snavsede gulve eller gulve med 
kraftig struktur kan det være nødvendigt at 
gentage trin 1, trin 2 og trin 3.

5. Påfør Kährs Satin Oil jævnt på overfladen. 
Brug Kährs Micro Mop, og fordel olien jævnt. 

Det gøres ved at skure både på langs og på 
tværs af gulvbrættet, indtil der opnås et 
meget tyndt og jævnt olielag.

6. Lad overfladen hvile i 10-15 minutter.

Ved meget slidte overflader kan det være 
nødvendigt at gentage trin 5 og 6.

7. Poler gulvet med en ny, tør Micro Mop. Det 
sikrer, at olien er jævnt fordelt.

 
Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre 
resultat end et tykt lag. Påføring af meget olie 
giver en klistret overflade.
 
Anbefalet dosis
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m².

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE
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TOTALRENOVERING 

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre 
grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes 
til rent træ og overfladebehandles påny. Kontakt 
venligst din lokale Kährs-forhandler angående en 
ny, olieret overflade. 

Bemærk! En totalrenovering vil ændre 
overfladens udseende radikalt, hvis der er tale 
om laserede produkter, gulve med fasede kanter 
og/eller børstet finish. 

RENOVERING AF LASEREDE GULVE

Efter lang tids anvendelse kan der være behov 
for at renovere overfladebehandlingen og 
erstatte den med en ny Tonet Satin Olie.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen. 
2. Rengør overfladen med Kährs micro mop. 

Skur, indtil snavset er opløst. Ved meget 
snavsede gulve udskiftes micro mop med en 
grov børste.

3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en 
opvredet klud.

4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet 
tørre i 30 minutter.

Ved meget snavsede gulve eller gulve med 
kraftig struktur kan det være nødvendigt at 
gentage trin 1, trin 2 og trin 3.
 

5. Påfør Kährs Tonede Satin Olie jævnt på 
overfladen. Brug Kährs Micro Mop, og fordel 
olien jævnt. Det gøres ved at skure på langs 
og på tværs af gulvbrættet, indtil der opnås et 
meget tyndt og jævnt olielag.

Lad overfladen hvile i 10-15 minutter.

Hvis der er brug for en kraftigere farvning, 
gentages trin 5 og 6. Det kan højst gøres 3 
gange, da for tykke lag giver en klistret 
overflade.
 
Poler gulvet med en ny, tør Micro Mop. Det 
sikrer, at olien er jævnt fordelt.
 
Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre 
resultat end et tykt lag. Påføring af meget olie 
giver en klistret overflade.

Anbefalet dosis
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m²

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE

Bemærk! Ved brug af Kährs Satin Oil er der fare for selvantændelse ved kontakt med organisk 
materiale (f.eks. bomuldsklude, savsmuld, absorberende isoleringsmaterialer etc.) pga. det 
selvtørrende olieindhold. Klude og andet organisk materiale, der er gennemvædet med olie, skal 
kommes i vand straks efter brug for at undgå selvantændelse.
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VEDLIGEHOLDELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE 
ERHVERVSMILJØER

Med erhvervsmiljøer menes alle miljøer, som ikke er eller ligner boligmiljøer med hensyn til 
slitage.
Eksempler på erhvervsmiljøer, der kan sammenlignes med boligmiljøer, er børnehaver og 
kontorer med let slitage. Vedligeholdelsen skal dog i disse tilfælde ske med kortere intervaller 
end det, der er angivet for boliger.

Trægulve i erhvervsmiljøer får en meget længere levetid med en planlagt vedligeholdelse. Lyst 
indfarvede og lyse træsorter er mere følsomme over for slitage end mørke træsorter.

Det anbefales kraftigt, at der oprettes en vedligeholdelsesplan for hvert rum/område, der 
tager slitagen det pågældende sted i betragtning.

Forebyggende vedligeholdelse for at mindske slitage og rengøringsbehov
•  Princippet er baseret på at have: 

- en korrekt udformet indgang og en effektiv og kraftig skraber udendørs (helst tildækket). 
- barrieremåtter til snavs, gummimåtter, gitterkonstruktion eller lignende, mellem de ydre og 
indre indgangsdøre. 
- tekstilmåtter, der absorberer fugt.

Omfanget af snavsbarrieresystemet afhænger af, hvor meget trafik der finder sted igennem 
indgangen og på forholdene udenfor. Jo mere snavs, jo længere skal snavsbarrierezonen være. 
Helst skal der kunne tages mindst tre skridt på hver af disse flader.

•  Der skal gives yderligere overfladebehandling til gulve i offentlige miljøer, for at de kan leve 
op til de krav, der stilles i disse miljøer. Dette bør foretages umiddelbart efter montering, 
mens gulvet er fri for møbler etc.

•  Sæt dupper på møblernes ben for at undgå unødvendige mærker og ridser i gulvet. Dog ikke 
dupper af metal, som kan give ridser og mærker.

• Fjern alle mærker så hurtigt som muligt.



+
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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ERHVERV – OVERSIGT

EFTER LÆGNING
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DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af 
vand, f.eks. i form af støvsugning eller 
mikromopning

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

Vær omhyggelig med at vedligeholde 
overfladebehandlingen. Lad ikke lakken blive 
slidt ned. På den måde undgår man, at snavs og 
vand trænger ned i træet, og gulvet bevarer da 
sin smukke overflade, som er let at renholde.

Støvsug eller mop overfladen, så den er renset 
for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. 
Opløs Cleaneren i lunkent vand i 
overensstemmelse med doseringsoplysningerne 
på flasken. – eller brug den færdigblandede 
Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt 
opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun 
fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter 
gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør 
straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller 
canadisk ahorn, som er særligt følsomme over 
for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med 
fugtig klud afhænger af anvendelse og 
tilsmudsningsgrad.

Hvis der anvendes kombimaskine, skal 
vandmængden være så lille som muligt.

Resterende fugt skal være tørret fuldstændigt 
inden for et minut. Maskinen må ikke efterlade 
nogen vandpletter, når den vender eller stopper.

PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge 
anvisningerne nedenfor. 

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke 
pletfjerningsmidler, da for store mængder og for 
hård gnidning kan påvirke lakken.

!Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal 
tørres op med det samme, især på gulve af bøg 
eller canadisk ahorn.

FABRIKSLAKEREDE FLADER

PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.

Farvekridt, læbestift, tusch. Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.

OVERLAKEREDE FLADER

PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Terpentin.

Farvekridt, læbestift, tusch. Terpentin.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER
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ELLER

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

VEDLIGEHOLDELSE EFTER BEHOV 

Kährs Lacquer Refresher og Matt Lacquer 
Refresher er letanvendelige refreshere til parket- 
og trægulve. Produktet giver træet en 
beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse 
og rengøring lettere. Den erstatter ikke 
overlakering, men anvendes mellem 
overlakeringerne.

Kährs Lacquer Refresher er velegnet til Kährs 
lakerede gulve og lakerede gulve med højglans. 

Til Kährs matlakerede gulve og ultra-matlakerede 
gulve bør man anvende Kährs Matt Lacquer 
Refresher.

Bemærk, jo flere lag, der lægges, desto højere 
glans.

Gulvet, som skal behandles, skal være rent, frit 
for polish, voks og andre forureninger. Støvsug 
omhyggeligt, og fjern alt fedt ved at tørre gulvet 
over med en fugtig klud med Kährs Cleaner.

Opløs Kährs Cleaner i lunkent vand i 
overensstemmelse med doseringsoplysningerne 
på flasken. Tør derefter gulvet over med en 
hårdt opvredet moppe eller gulvklud. 

Hvis gulvet er meget snavset eller er blevet 
behandlet med poleringsmidler eller andet, skal 
det først rengøres med Kährs Remover.

Kraftig rengøring: 50–100 ml/10 liter vand, 
Fjernelse af poleringsmidler: 500–1000 ml/10 
liter vand.

1. Fordel blandingen med en svamp eller en 
klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.

2. Lad det virke i et par minutter, og bearbejd 
det derefter med en skurebørste.

3. Vask gulvet med rent vand og en fugtig klud. 
Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig 
med bøgetræ, da for megen fugt kan 
beskadige kortenderne på brædder og lister.

Nu er gulvet klar til at blive behandlet med Kährs 
Lacquer Refresher.

1. Kom Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt 
Lacquer Refresher på med en fugtig moppe 
eller klud.

2. Lad Refresheren tørre i mindst 45 minutter, 
før møblerne stilles på plads igen. Ved 
tungere genstande og tæpper skal overfladen 
hærde i mindst 24 timer. God ventilation og 
normal rumtemperatur (20°C) reducerer 
tørreperioden.

3. Lad gulvet tørre i nogle timer, før det bruges.

Vær omhyggelig med at vedligeholde laserede 
produkter. Den plettede finish må ikke slides 
ned.



+

VEDLIGEHOLDELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE    16

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

RENOVERING (OVERLAKERING) 

Den vigtigste grund til overlakeringen er, at 
gulvet efter mange års brug har brug for at blive 
"frisket op".

Der findes tre metoder, en til gulve med silkemat 
lak, en til matlakerede gulve og en til lakerede 
gulve med højglans. Vælg den metode, der 
passer til overfladebehandlingen til dit gulv.

Til matlakerede gulve

Til silkematlakerede gulve

Til Kährs-gulve med silkemat lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis 
gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes 
en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit 
for fedt og snavs. 

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 

mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke 
alkaliske rengøringsprodukter.

Til Kährs-gulve med mat lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Benyt først Kährs Remover til kraftig rengøring 
eller for at fjerne Kährs Lacquer Refresher eller 
voksbaserede polermidler. 

Anbefalet dosis:
Kraftig rengøring: 50 - 100 ml/10 l vand. 
Fjernelse af polermiddel: 500 - 1000 ml/10 l vand

Anvendelsesområde
Fordel blandingen med en svamp eller en klud. 
Brug så lidt af blandingen som muligt.

Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det 
derefter med en skurebørste

Vask gulvet med rent vand med en let fugtig 
klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig 
med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige 
kortenderne på brædder og lister.

Når gulvet er helt tørt, er det tid til overlakering 
med Kährs Matt Lacquer Floor Finish. 

Kom hærderen i lakken, og bland grundigt inden 
brug. Åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra 
produktet, inden det påføres (10 minutter). Skal 
bruges inden 4 timer.

Foretag altid en prøvelakering på et mindre 
område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske 
rengøringsprodukter.
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TOTALRENOVERING 

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre 
grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes 
til rent træ og overfladebehandles påny med 
Kährs Lacquer.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre 
overfladens udseende radikalt, hvis der er tale 
om laserede produkter, gulve med fasede kanter 
og/eller børstet finish.

Overfladen, som skal behandles, skal slibes 
forsigtigt og være fri for støv, snavs og andre 
fremmedlegemer.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 
mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
3-5 lag.
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Poler/slib gulvet efter hvert lag. Den anbefalede 
minimumstykkelse er 0,50 l / m² i alt. Vær meget 
forsigtig, når du benytter gulvet de første fire 
uger.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke 
alkaliske rengøringsprodukter.

! Ved overlakering skal eventuel gulvvarme være 
slukket.

Bemærk! Kährs Linnea kan ikke slibes.

VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

Til lakerede gulve med højglans

Til Kährs-gulve med højglans-lak:
Overfladen, som skal behandles, skal være fri for 
støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis 
gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes 
en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit 
for fedt og snavs. P-værdien skal være P350–
P500.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 
28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en 
relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, 
mens luft frigøres fra produktet, inden det 
anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et 

mindre område for at teste farven og 
vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse: 
1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste 
behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler 
efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og 
tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage. 

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske 
rengøringsprodukter.

P-VÆRDI 350-500
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PLET FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og 
fedtpletter.

Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.

Farvekridt, læbestift, tusch. Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi. Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten.

Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod. Koldt vand.

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

EFTER LÆGNING 

Første vedligeholdelse skal ske direkte efter, at 
gulvet er lagt. Det gør, at gulvet fra begyndelsen 
får et beskyttende lag, som hindrer vand i at 
trænge ned mellem brædderne, og gulvet 
bevarer sin smukke overflade, som er let at 
renholde.

Kährs naturolierede gulve skal gives en ekstra 
overfladebehandling med Kährs Satin Oil. Den 
vigtigste grund til dette er at forhindre, at vand 
trænger igennem fugerne mellem brædderne via 
kapillarvirkning. 

Anbefalet dosis:
1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²
Yderliger oplysninger findes under 
Vedligeholdelse efter behov på side 20

Hav en dørmåtte både uden for og inden for 
entrédøren, så man slipper for at få snavs og 
grus ind, som ellers kan slide unødvendigt hårdt 
på dine gulve. Sæt dupper på møblernes ben 
(dog ikke metaldupper, som sætter mærker i 
trægulve). Derved undgås unødvendige mærker 
og ridser i gulvet.

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Naturolie er den bedste overfladebehandling i 
erhvervsmiljøer, som udsættes for store 
belastninger, som f.eks. forretninger og 
restauranter.

Ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse 
finder der ingen overflade, som bedre modstår 
hårde belastninger.

DAGLIG RENGØRING 

Den daglige rengøring udføres uden brug af 
vand, f.eks. i form af støvsugning eller 
mikromopning 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

Støvsug eller mop overfladen, så den er renset 
for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. 
Opløs Cleaneren i lunkent vand i 
overensstemmelse med doseringsoplysningerne 
på flasken. – eller brug den færdigblandede 
Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt 
opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun 
fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter 
gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør 
straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller 
canadisk ahorn, som er særligt følsomme over 
for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med 
fugtig klud afhænger af anvendelse og 
tilsmudsningsgrad.

PLETFJERNELSE 

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge 
anvisningerne nedenfor. 

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke 
pletfjerningsmidler, da for store mængder og for 
hård gnidning kan påvirke lakken.

Når gulvet tørres over, skal det være tørt 
indenfor 1 minut. På denne måde ved du at du 
anvender den rette mængde vand.

! Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal 
tørres op med det samme, især på gulve af bøg 
eller canadisk ahorn.

ELLER
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VEDLIGEHOLDELSE EFTER BEHOV

Behovet for yderligere vedligeholdelse varierer 
og er afhængigt af mange faktorer. Vær 
omhyggelig med at gennemføre efterfølgende 
vedligeholdelse i god tid, så overfladen ikke 
slides ned. På den måde undgår man, at snavs 
og vand trænger ned i træet, og gulvet bevarer 
da sin smukke overflade, som er let at renholde. 

Hvor ofte gulvet derefter skal vedligeholdes 
afhænger af anvendelse, rengøring, sollys etc. Et 
par yderligere, hyppigere 
vedligeholdelsesbehandlinger i løbet af det 
første år giver en ekstra stærk, fugtafvisende 
overflade, der er let at rengøre. Det normale 
interval mellem yderligere vedligeholdelse er 
mindst to gange om året. Husk også, at 

områder, der udsættes for større slitage end 
resten af gulvet, kan få lokal behandling. Jo 
hyppigere behandling, desto bedre resultater. 
Rengør gulvet omhyggeligt. Poler gulvet med et 
tyndt lag Kährs Satin Oil med en polermaskine 
med hvid rondel og en bomuldsklud under 
rondellen (150 o./min.).

Anbefalet dosis
Efter lægning: 1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Normale til let snavsede gulve: 100 ml (1 dl) 
Kährs Satin Oil pr. 30 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING 

Efter lang tids anvendelse kan der være behov 
for at renovere overfladebehandlingen og 
erstatte den med ny oliebehandling. Ved meget 
snavsede, ikke laserede gulve:

1. Rengør gulvet, og kontroller, at løse partikler 
er fjernet.

2. Påfør Kährs Satin Oil, og fordel det jævnt og 
rigeligt med en garnmoppe. 

3. Poler gulvet med en grøn rondel. 
4. Fjern evt. overskydende olie med en 

gummiskraber eller en klud.
5. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 

minutter).
6. Poler gulvet med en klud på en hvid rondel for 

at fjerne eventuel overskydende olie. 

Gentag om nødvendigt sidste trin. Bemærk, at to 
tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt 
lag. Påføring af for meget olie giver en klistret 
overflade. Efter en tørretid på 5 timer kan gulvet 
bruges med forsigtighed, med der skal gå 12 
timer, før lettere møbler kan flyttes på plads. 
Vent 24 timer med at flytte tæpper og tungere 
møbler på plads.
 
Anbefalet dosis
1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER
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RENOVATION AF GULVE MED KRAFTIG 
STRUKTUR

Efter lang tids anvendelse kan der være behov 
for at renovere overfladebehandlingen og 
erstatte den med ny oliebehandling. 

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen. 
2. Rengør overfladen med en maskine med 

børste (f.eks. en Orbot-maskine med børste). 
Brug ikke en børste, der er for hård. På den 
måde beskadiges træets struktur ikke.

3. Aftør overfladen med en absorberende rondel 
eller vådstøvsuger. Det fjerner 
rengøringsmiddel og opløst snavs fra 
overfladen. 

4. Lad gulvet tørre i 30 minutter.
5. Påfør Kährs Satin Oil med en maskine (f.eks. 

en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 
o./min.).

6. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 
minutter).

7. Påfør endnu en lag Kährs Satin Oil med en 

maskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid 
rondel (150-180 o./min.).

8. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 
minutter).

Ved meget slidte gulve kan det være nødvendigt 
at gentage trin 7 og 8.
 
9. Poler overfladen med en poleringsmaskine 

(f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel 
(150-180 o./min.). Det sikrer, at olien er jævnt 
fordelt.

 
Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre 
resultat end et tykt lag. Påføring af for meget 
olie giver en klistret overflade. 
 
Anbefalet dosis
1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

RENOVERING AF LASEREDE GULVE

Efter lang tids anvendelse kan der være behov 
for at renovere overfladebehandlingen og 
erstatte den med en ny Tonet Satin Olie 
behandling.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen. 
2. Rengør overfladen med en maskine med 

børste (f.eks. en Orbot-maskine med børste). 
Brug ikke en børste, der er for hård. På den 
måde beskadiges træets struktur ikke.

3. Aftør overfladen med en absorberende rondel 
eller vådstøvsuger. Det fjerner 
rengøringsmiddel og opløst snavs fra 
overfladen. 

4. Lad gulvet tørre i 30 minutter.
5. Påfør Kährs Tonet Satin Olie med en maskine 

(f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel 
(150-180 o./min.).

6. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 
minutter).

7. Påfør endnu en lag Kährs Tonet Satin Olie 
med en maskine (f.eks. en Orbot-maskine) 
med hvid rondel (150-180 o./min.).

8. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 
minutter).

Hvis der er brug for en kraftigere farvning, 
gentages trin 7 og 8. Der kan højst påføres 3 lag 
Tonet Satin Olie, da for tykke lag giver en klistret 
overflade.
 
9. Poler overfladen med en poleringsmaskine 

(f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel 
(150-180 o./min.). Det sikrer, at olien er jævnt 
fordelt.

 
Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre 
resultat end et tykt lag. Påføring af for meget 
olie giver en klistret overflade. 
 
Anbefalet dosis
1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

TOTALRENOVERING

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre 
grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes 
til rent træ og overfladebehandles påny. Kontakt 
venligst din Kährs-forhandler angående en ny, 
olieret overflade.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre 
overfladens udseende radikalt, hvis der er tale 
om laserede produkter, gulve med fasede kanter 
og/eller børstet finish.

Bemærk! Ved brug af Kährs Satin Oil er der fare for selvantændelse ved kontakt med organisk 
materiale (f.eks. bomuldsklude, savsmuld, absorberende isoleringsmaterialer etc.) pga. det 
selvtørrende olieindhold. Klude og andet organisk materiale, der er gennemvædet med olie, skal 
kommes i vand straks efter brug for at undgå selvantændelse.
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KÄHRS CLEANER 1,0 LITER
– effektiv rengøring af lakerede og olierede gulve

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvenligt produkt, der er specielt fremstillet til rengøring af 
træ og gulve. Indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller farvestoffer.

Varenr. 710518

DER FINDES DETALJEREDE OPLYSNINGER OM HVERT PRODUKT (TEKNISKE DATA OG 
BRUGSVEJLEDNING) PÅ WWW.KAHRS.COM

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektiv rengøring af lakerede og olierede gulve

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvenligt produkt, der er specielt fremstillet til rengøring af 
træ og laminatgulve.

Indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller farvestoffer. Til normal, daglig rengøring. 
Klar til brug.

Varenr. 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER
– fjernet effektivt polermiddel og Lacquer Refresher

Kährs Remover fjerner Kährs Lacquer Refresher og voksbaserede polermidler fra trægulve. 
Kährs Remover kan også bruges til rengøring af meget snavsede emner.

Varenr. 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITER 
– genskaber gulvets finish

Kährs Refresher er en letanvendelig refresher til parket- og trægulve. Produktet giver træet 
en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Kährs Lacquer 
Refresher er beregnet til lakerede gulve og lakerede gulve med højglans.

Varenr. 710522

RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER – BESKRIVELSE
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KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITER 
– gulvfinish

Kährs Matt Lacquer er en 2-komponent vandbaseret polyuretan-finish til træ- og parketgulve. 
Velegnet til overlakering af matlakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel eller applikator. 
Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for mekanisk slitage og 
almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs Matt Lacquer er velegnet til brug i hjemmet 
og i erhvervsmiljøer samt på sportsgulve.

Varenr. 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1,0 LITER 
– gulvfinish

Kährs High Gloss Lacquer er en 2-komponent vandbaseret polyuretan-finish til træ- og 
parketgulve. Velegnet til overlakering af højglanslakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel 
eller applikator. Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for 
mekanisk slitage og almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs High Gloss Lacquer er 
velegnet til brug i hjemmet og i erhvervsmiljøer.

Varenr. 710630

SATIN OIL 1 LITER
– klar vedligeholdelsesolie

Kährs Satin Oil er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. Satin 
Oil giver gulvet et beskyttende olielag med et smukt skær. Satin Oil beskytter ved at trænge 
igennem gulvets overflade.

Varenr. 710553

KÄHRS LACQUER 
– gulvfinish

Kährs Lacquer er en 1-komponent vandbaseret polyuretan/acrylat-finish til træ- og 
parketgulve. Velegnet til overlakering af silkematlakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel 
eller applikator. Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for 
mekanisk slitage og almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs Lacquer er velegnet til 
brug i hjemmet og i erhvervsmiljøer. Til Kährs matlakerede gulve eller sportsgulve anvendes 
Kährs Matt Lacquer.

Varenr. 1,0 liter: 710521
Varenr. 5,0 liter: 710519

KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITER
– genskaber gulvets finish

Kährs Refresher er en letanvendelig refresher til parket- og trægulve. Produktet giver gulvet 
en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Kährs Matt Lacquer 
Refresher er beregnet til matlakerede og ultra-matlakerede Kährs-gulve.

Varenr. 710541
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SPRAY MOP KIT

Komplet rengøringssæt til fugtig mopning af trægulve. Velegnet til både lakerede og olierede 
gulve. Let og ergonomisk at bruge, med doseringsstyring fra håndtaget. Sættet indeholder: 
Moppeholder med ergonomisk skaft, udskiftelig Spray Cleaner-beholder på 0,75 liter, Cleaner 
Spray 1 liter, 3 stk. vaskbar microfiber-moppe af høj kvalitet med velcro-fastgørelse.

Varenr. 710574

PARQUET POLISH 
– genskaber gulvets finish

Kährs Parquet Polish er et effektivt, miljøvenligt produkt, som giver nyt liv til træ- og 
parketgulve. Den er selvpolerende, vandtæt og beskytter mod mekanisk slitage. Kährs 
Parkett Polish både renser og beskytter dit gulv.

Varenr. 710520

LASERET SATIN OIL 1,0 LITER
– tonet vedligeholdelsesolie

Kährs tonede Satin Oil er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. 
Satin Oil giver gulvet et beskyttende olielag med et smukt skær. Satin Oil beskytter ved at 
trænge igennem gulvets overflade. 

Varenr. 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, passer f.eks. til Romanov 
Varenr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, passer f.eks. til Ulf 
Varenr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, passer f.eks. til Sture 
Varenr. 710588 Satin Oil White 01, passer f.eks. til Olof 
Varenr. 710589 Satin Oil White 02, passer f.eks. til Gustaf 
Varenr. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, passer f.eks. til Sevede 
Varenr. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, passer f.eks. til Tveta 
Varenr. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, passer f.eks. til Handbörd
Varenr. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, passer f.eks. til Möre 
Varenr. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, passer f.eks. til Ydre 
Varenr. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, passer f.eks. til Kinda
Varenr. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, passer f.eks. til Vedbo/Finnveden
Varenr. 710648 Satin Oil Matt White 03, passer f.eks. til Aspeland
Varenr. 710649 Satin Oil Matt White 04, passer f.eks. til Vista

SATIN OIL MATT 1 LITER
– klar mat vedligeholdelsesolie

Kährs Satin Oil Matt er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. 
Satin Oil Matt giver gulvet et beskyttende olielag med en smuk mat overflade. Satin Oil Matt 
beskytter ved at trænge igennem gulvets overflade.

Varenr. 710592
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KÄHRS MOP PAD

Udskiftningsrondel til din Kährs moppe, må kun bruges med Kährs Spray Cleaner. Kan vaskes 
i maskine.

Varenr. 710512

KÄHRS FLOOR CARE KIT

Den perfekte og komplette rengøringsløsning til dit Kährs gulv. Sættet indeholder en flaske 
med 0,75 liter Spray Cleaner, en tørmoppe og gulvbeskyttere i filt.

SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Refill-pakke til Spray Mop Kit

Varenr. 710576


