Instruksjoner for rengjøring og vedlikehold
for alle UPM ProFi®-terrassegulv
UPM ProFi-produkter designes

Smussfritt

med lukkede overflater som

Blader og andre typer skitt og smuss må fjernes for å minimere behovet for vasking av

er mer motstandsdyktige mot

terrassegulvet.

flekker og søl.

Vanlig vasking

Som med alle andre utendørs

Varmt vann og skånsom skuring er ofte nok til å få bort støv og skitt. Vanlige

gulvoverflater er det nødvendig

rengjøringsmidler kan også brukes i vannet uten å skade terrassegulvet.

med jevnlig rengjøring og

Det anbefales å bruke høytrykksspyler hvis du ønsker en mer grundig rengjøring. Det er

riktig vedlikehold for å sikre at

mest effektivt med en smal stråle. For å unngå å skade terrassegulvoverflaten må det brukes

terrassegulvet skal holde seg fint
i mange år.

et middels trykk (ikke mer enn 80 bar), og dysen må holdes minst 35 cm fra gulvbordene.
Vanntemperaturen bør ikke være høyere enn 40 °C. Terrassegulvet må først spyles med en
løsning med rengjøringsmiddel og deretter skures skånsomt, og til slutt skylles med strålen.
Materiell og rengjøringsmidler
Høytrykksspyler, varmt vann og rengjøringsmiddel, samt børster med middels hard
bust, er det eneste som bør brukes av materiell og rengjøringsmidler. Et skrubberedskap
(for eksempel en skrubbesvamp) bør aldri brukes, ettersom det skader overflaten på
terrassegulvet.
Olje- og fettflekker
På grunn av UPM ProFi-terrassegulvenes teknologi for lukket overflate kan olje- og fettflekker
vanligvis rengjøres uten misfarging. Slike flekker må fjernes og overflaten rengjøres så
snart som mulig (helst innen tre timer) med varmt vann og vaskemiddel. Hvis det sitter
igjen en fettflekk, kan et fettfjerningsprodukt for husholdningsbruk brukes til å fjerne den.
Terrassegulvet må skylles grundig etter rengjøring med varmt vann. Hvis du har en grill,
anbefales det å legge en grillmatte under den.

UPM ProFi®-Deck

Riper eller overflateslitasje
UPM ProFi-terrassegulvbordene er designet for å kunne tåle normal terrassegulvbruk. Det kan imidlertid
komme overfladiske merker og riper hvis møbler eller andre tunge objekter dras over terrassegulvet.
Disse vil ikke ha betydning for terrassegulvets strukturelle ytelse, og de blir mindre synlige over tid. På
UPM ProFi Lifecycle-produkter kan disse ripene også repareres ved forsiktig bruk av en varmluftpistol
(vær forsiktig så du ikke brenner gulvet). Man bør ikke forsøke å slipe terrassegulvoverflaten.
Mugg eller råte
Mugg eller råte forekommer naturlig på fuktige overflater som inneholder plantebaserte materialer (blader,
pollen, frø osv.). Mugg vokser på ubehandlede tregulv eller tradisjonelle komposittgulv som har en åpen
overflate (med mindre det er brukt biocider). UPM ProFi Deck og Piazza er biocidfrie, men har en lukket
overflate som minimerer muggvekst. UPM ProFi Lifecycle og Vision har en lukket overflate og et mildt
biocid for å hemme muggvekst. Det er imidlertid viktig at terrassegulvbord holdes frie for blader og annet
hageavfall der mugg kan utvikle seg. Tilstrekkelig ventilasjon under terrassegulvet er også nødvendig
for at overflaten skal kunne tørke. Hvis det har fått vokse frem mugg, bør vanlig vasking (som beskrevet
på forrige side) utføres. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte representanten hos distributøren av UPM
ProFi.
Is og snø
Avisingssalt kan brukes til å fjerne is fra UPM ProFi-terrassegulv, og skuffer av plast eller tre kan brukes
til å fjerne snø. Ikke bruk skuffer av metall, ettersom disse kan skrape opp terrassegulvoverflaten.
Rustflekker / gjenstridige flekker
Hvis metallspon (f.eks. fra jernrekkverk eller hagemøbler) blir liggende på terrassegulvet, kan det føre
til rustflekker. Disse kan fjernes med egne gulvrengjøringsmidler for komposittmateriale som inneholder
oksalsyre, som brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
Syre- eller rustflekker (Lifecycle)
Som med mange produkter av tre kan det komme syreflekker som følge av en reaksjon mellom
trefibre, fuktighet og metallspon (det kan f.eks. være fra jernrekkverk, emballasje, hagemøbler eller
byggeverktøy). De mørke flekkene forsvinner ofte av seg selv gjennom naturlig slitasje på gulvet (etter
ca. 12 uker). De kan også fjernes med et eget gulvrengjøringsmiddel som inneholder oksalsyre, som
brukes i henhold til produsentens instruksjoner. Rustflekker som skyldes metallspon som blir liggende
igjen på terrassegulvet, kan fjernes på tilsvarende måte.
Krittstreker
Skjærelinjer må bare tegnes opp med merkepenner som ikke er permanente. Vanligvis er varmt vann
og rengjøringsmiddel nok til å fjerne slike streker.
Svarte merker fra gummi på UPM ProFi Deck 150
Hvis du skal fjerne svarte merker fra skosåler eller gummiklubber, kan du bruke et viskelær (samme som
brukes til blyanter).
Maling og lakk
UPM ProFi-terrassegulv er designet slik at det ikke skal være behov for nytt overflatedekke i løpet av
produktets levetid. Unngå maling og lakk, ettersom disse kan feste seg godt til overflaten og dermed
redusere terrassegulvets friksjonsegenskaper.
Uansett hvilket rengjøringsmiddel som brukes, er det viktig å følge produsentens instruksjoner
med hensyn til riktig bruk, sikkerhetsregler og avfallshåndtering. Det er tilrådelig å teste ethvert
rengjøringsmiddel først på et lite og mindre synlig område av gulvet. Ulike rengjøringsmidler må aldri
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blandes, og gulvet må skylles grundig etter hver påføring.

