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 14 mm BOEN Parkett

 14 mm BOEN 181 Plank

 10 mm BOEN Prestige

 13 mm BOEN Parkett

 20 mm BOEN Chalet/Chaletino

 10,5 mm BOEN Maxi

 14 mm BOEN Plank

 23 mm BOEN Parkett

 12,5 mm BOEN Traffic

 14 mm BOEN Castle Plank

 21 mm BOEN Strongline

 13 mm Home

powered by Nature

1. PROSJEKT
Entreprenør/utførende:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Prosjekt/adresse:

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Bruksområde/bygningsdel: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Parkett i 13 mm, 14 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet,
mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) av 14 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett i 13 mm har
en toppsjikt på ca. 2,5 mm hardved.
Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.
Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.
Parkett i 10/10,5 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5/7,0 mm kryssfiner.
Parkett i 12,5 mm er tilsvarende, men toppsjiktet er ca. 5,5 mm hardved.
Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (Live Satin), mattlakk (Live Matt), mattlakk (Live Pure) eller naturolje
(Live Natural):
Lakkert (Live Satin): 6/7 strøk silkematt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 28.
Mattlakkert (Live Matt)): 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 9.
Mattlakkert (Live Pure): spesialutviklet overflatebehandling, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 3-5.
Naturoljet (Live Natural): 2 strøk naturolje (oksiderende olje).
Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
PRODUKTIDENTIFISERING:
Nobbnr./Artikkelnr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Produkt og sortering:

1STAVS PARKETT VIVO SORTERING
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dimensjoner:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Overflatebehandling:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vedlegg/dokumentasjon:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

45955904 / EAGVVKFD

14X209X2200MM

LIVE NATURAL OLJE
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Forebyggende tiltak
Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på et parkettgulv. Påse derfor at inngangspartiene er utstyrt
på en fornuftig og effektiv måte. Det er viktig med skikkelige grovmatter på utsiden som kan oppta sand og støv, mens det på
innsiden bør være matter som opptar fukt. Bord- og stolbein bør utstyres med filtknotter, for å beskytte gulvet mot riper i
overflaten. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter, kontorstoler o.l. bør utstyres med gummihjul.

 LIVE SATIN lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Satin lakk
Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking
tilsettes BOEN Cleaner eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå
vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de
vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner,
eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.
Ettersyn/kontroll Live Satin lakk (fabrikklakkerte gulv)
Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med BOEN Refresher,
uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt
mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering.
Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Satin (fabrikklakkert)
Lakkerte gulv vedlikeholdes med BOEN Refresher. BOEN Refresher frisker opp matte lakkflater, beskytter lakken og gir en
glansfull slitesterk overflate. Private hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø
(kontor, etc.), eller andre gulv med høy slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. Gulv behandlet med
BOEN Refresher kan om ønskelig renses og lakkeres med Bona Mega eller Bona Traffic.
Lakkerte gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett Proff til lakkerte gulv.

 LIVE MATT lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Matt lakk
Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking
tilsettes BOEN Cleaner eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå
vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de
vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner,
eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.
Ettersyn/kontroll Live Matt lakk (fabrikklakkerte gulv)
Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med BOEN Polish
Matt, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. (Det kan dog oppstå små glansforskjeller mellom det området som blir
behandlet og det øvrige gulvet.) Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er blitt mørkt/misfarget,
må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny lakkering.
Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Matt lakk (fabrikklakkert)
Mattlakkerte gulv vedlikeholdes med BOEN Polish Matt. BOEN Polish Matt er et spesialprodukt for periodisk vedlikehold av gulv
som er levert med fabrikklakk i en Matt utførelse. BOEN Polish Matt beskytter lakken, og gir en matt slitesterk overflate. Private
hjem bør vedlikeholdes en gang hvert annet år, eller etter behov. Gulv i offentlig miljø (kontor, etc.), eller andre gulv med høy
slitasje, bør behandles to til tre ganger pr. år, eller etter behov. For å sikre lang levetid også på hvitpigmenterte gulv bør man
påføre BOEN Polish Matt i løpet av det første halve året etter at gulvet er tatt i bruk.
Mattlakkerte gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett Proff til oljede og mattlakkerte
gulv og Bona Naturale sett (se anvisning Bona Naturale Repair Kit).
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 LIVE PURE lakk

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Pure lakk
Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking
tilsettes BOEN Cleaner eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå
vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker. Overflaten tåler de
vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker kan fjernes med sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner,
eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.
Ettersyn/kontroll Live Pure lakk (fabrikklakkerte gulv)
Live Pure overflaten er utviklet med den siste teknologien innen overflatebehandling. I tillegg til en overflate som til forveksling
ser ut som ubehandlet tre gir dette også en overflate som er ekstremt motstandsdyktig mot flekker.
Overflaten blir også mindre påvirket av UV lys, sammenlignet med tradisjonelle lakker og oljer.
Produktet trenger ikke ytterligere behandling, eller vedlikehold.

 LIVE NATURAL naturolje

Rengjøring og rengjøringsmetoder Live Natural olje
Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved vasking
tilsettes BOEN Floor Soap (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet
bør fjernes umiddelbart, før det tørker. Overflaten tåler de vanligst forekommende husholdningskjemikalier. Vanskelige flekker
kan fjernes med sterkere blanding av vann/BOEN Floor Soap.
Ettersyn/kontroll Live Natural olje (fabrikkoljede gulv)
For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende BOEN Oil Freshen Up før gulvet tas i bruk.
Dersom det oppstår felter hvor oljen blir mer slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene behandles med BOEN Oil Freshen
Up, uten at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet er blitt så slitt at selve treet er
blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved sliping og ny oljebehandling med BOEN Natural Oil som er en matt
oksiderende olje. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes BOEN Oil Freshen Up transparent for å ikke
endre grunnfargen av gulvet.
Vedlikeholdsinnstruks/intervall Live Natural olje (fabrikkoljede)
Oljede gulv vedlikeholdes med BOEN Oil Freshen Up. For å forbedre slitestyrken ytterligere, anbefaler vi å anvende BOEN Oil
Freshen Up før gulvet tas i bruk. BOEN Oil Freshen Up frisker opp matte og tørre flater, og gir en meget god beskyttelse mot
smuss og fukt. Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for
hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningsvis bør det i private hjem påføres ett til to vedlikeholdsstrøk pr. år. I
bruksområder av mer offentlig karakter (kontor etc.) eller høy traffik, en gang i måneden eller etter behov. For høytraffikerte
gulv anbefales en intensiv rengjøring en til to ganger i året og et vedlikeholdsstrøk med BOEN Natural Oil.
For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv anvendes BOEN Oil Freshen Up transparent for å ikke endre
grunnfargen av gulvet.
Naturoljede gulv kan om ønskelig repareres på utvalgte områder med BOEN reparasjonssett til oljede gulv (se anvisning BOEN
reparasjonssett oljede gulv). Vær obs på egne sett for fargede oljede gulv som det finnes for eks. i BOEN Stonewashed Collection.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men
felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige
27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Ved vannbåren
varme anbefales det at vannrørene legges på tvers av parkettens leggeretning. Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes
sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.
NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen
under teppet og kunne skade parketten.
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4. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke
Emisjon Se HMS-Fakta.
Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingen er lavere
enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype:
Avfallshåndtering:
Opprinnelse – Næring:
Kode for avfallsbehandling:

Overflatebehandlet trevirke.
Deponering.
Bygg og anlegg.
1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen
som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør:
Organisasjonsnummer:
Postadresse:
Postnr. og poststed:
Telefon:
E-post:
Internettadresse:

BOEN Bruk AS
NO 923 615 172 MVA
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
38 06 66 00
boenbruk@boen.com
www.boen.com/no
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