
MATLAK (UV NATURALE) 
 
Rengøringsmetoder matlak 
Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder, for eksempel støvsugning eller 
tørmopning. Ved gulvvask tilsættes BOEN Cleaner eller andet syntetisk rengøringsmiddel (PH 6-7) 
til vaskevandet (se anvisning på emballagen). Undgå vandspild, og vrid kluden godt. Eventuelt spild 
på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det er tørt. Overfladen tåler de almindeligste 
husholdningskemikalier- men ikke salmiak. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding 
af vand/BOEN Cleaner, eller forsigtigt med terpentin. Ved eventuel brug af terpentin: Tør efter 
med en fugtig klud.  
 
Eftersyn/kontrol matlak (fabrikslakerede gulve) 
Hvis der er områder, hvor lakken bliver mere slidt og mat end andre steder, kan disse områder 
behandles med BOEN Polish Mat, uden at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Der kan dog 
opstå små glansforskelle mellem det område, som bliver behandlet, og det øvrige gulv. Ved 
utilstrækkeligt vedligeholdelse bliver gulvet så slidt, at selve træet bliver mørkt/misfarvet, så 
gulvet må totalrenoveres med slibning og ny lakering.  
 
Vedligeholdsinstruks/interval matlak (fabriks-lakeret) 
Matlakkerede gulve vedligeholdes med BOEN Polish Mat. BOEN Polish Mat er et specialprodukt til 
jævnligt vedligehold af gulve, som er leveret med fabrikslak i en mat udførelse. BOEN Polish Mat 
beskytter lakken, og giver en mat, slidstærk overflade. Gulve i privat hjem bør vedligeholdes en 
gang hvert andet år, eller efter behov. Gulve i offentligt miljø (kontor, etc.), eller andre gulve med 
stor slitage, bør behandles to til tre gange pr. år, eller efter behov. For at sikre lang levetid også på 
hvidpigmenterede gulve bør man påføre BOEN Polish Mat i løbet af det første halve år efter, at 
gulvet er taget i brug. 
 
Matlakkerede gulve kan om ønskeligt repareres på udvalgte områder med BOEN reparationssæt 
Proff til olierede og matlakkerede gulve og Bona Naturale sett (se anvisningen Bona Naturale 
Repair Kit) 
 
FUGTBESTANDIGHED 
Produktet tåler normale indendørs klimavariationer, og moderat vask. Relativ fugtighed bør ligge 
mellem 30 og 65%. 
  
GULVVASK 
Der findes forskellige gulvvarme-systemer på markedet, både til strøm og til varmt vand. Vi kan 
ikke komme ind på de enkelte produkter, men fælles for gulvvarme-anlæg er, at effekten ikke må 
overstige 60W/m2, og overfladetemperaturen på undergulvet må ikke overstige 27oC. Anlægget 
må være termostatstyret og monteret således, at det giver en jævnt fordelt belastning over hele 
gulvfladen. Ved vandbåren varme anbefales det, at vandrørene lægges på tværs af parkettens 
lægge retning. Træsorterne bøg, ahorn og jatoba bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da 
disse er mere følsomme overfor de påvirkninger, gulvvarmen forårsager. 
NB! Eventuelle pyntetæpper på parketten må ikke have underside af gummi eller et andet tæt 
materiale, da dette vil isolere varmen under tæppet og kunne skade parketten.  


