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1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………  

Prosjekt/adresse:  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………  

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

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Parkett (stadium) i 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 og 23 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved.  
Parkett (Olympia) i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved. 

Produktene leveres overflatebehandlet med lakk (T-79): 
Lakkert (T-79): 6 strøk silkematt, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 28. 

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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dimensjoner:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Overflatebehandling: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vedlegg/dokumentasjon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 
BOEN Sportsgulv har en slitesterk overflate. Ved produksjon blir gulvet påført 6 strøk med UV-herdende lakk.  
Etter installasjon og evt. banemerking anbefales det at gulvet overlakkeres. Vi anbefaler 2 strøk lakk av typen 
Bona SuperSport HD. Den lakkerte overflaten må vedlikeholdes, og følges denne anvisningen vil gulvet holde  
seg rent og pent. Levetiden for lakkoverflaten er avhengig av bruk og vedlikehold.  
Behovet for senere overlakkering vil derfor variere fra gulv til gulv. 
 
 
Forebyggende tiltak 
Sørg for avtørkingssoner ved inngangene til bygget. Vi anbefaler også matter på innsiden av alle inngangsdører for å fjerne siste 
rest av smuss og fuktighet. Ikke tillat bruk av utesko inne i hallen.  
Sørg for å filt-beskytte apparater o.l. som brukes i hallen. Erfaring har vist at spesielt håndballmål forårsaker stor slitasje.  
 
Bona SuperSport HD lakk  
 
Daglig/ukentlig vedlikehold Bona SuperSport HD lakk 
Gulvet bør jevnlig tørr moppes eller støvsuges, for å fjerne alt støv som ligger løst på gulvet. 
En gang pr. uke (eller etter behov) bør man vaske gulvet med vann tilsatt vaskemiddel. Det finnes flere typer vaskemiddel som 
kan brukes, men vi anbefaler å bruke Bona Sportive Cleaner. 
Bruk en godt oppvridd mopp eller klut. Ved bruk av vaskemaskin, må det kun brukes myke børster. Maskinen må være av en 
type som suger opp vannet umiddelbart. 
NB! VÆR FORSIKTIG MED BRUK AV VANN.  
 
Flekk-/klisterfjerning: 
For å få fjernet flekker som ikke forsvinner ved normal vask, så som klister, friksjonsmerker, etc., anbefales bruk av  
Bona Sportive Cleaner Plus. Påfør behandlingen på det aktuelle feltet. Etter noen minutter tørkes gulvet med en ren klut. 
Ekstremt gjenstridige flekker, f.eks. klumper etter klister, bør skrapes forsiktig vekk ved bruk av f.eks. sparkelspade i plast.  
Denne jobben må utføres kontrollert slik at det ikke skrapes hull i lakken. 
Til slutt vaskes gulvet med Bona Sportive Cleaner Plus, som beskrevet ovenfor. 
 
Ettersyn/kontroll  
 
Vedlikeholds lakkering: 
Det kan ikke gis noen generelle regler for intervaller for vedlikeholds lakkering, da slitasjen varierer fra gulv til gulv.  
De første 2- 5 årene anbefales lakkering minst 1 gang for å ivareta nødvendig friksjon, samt å bygge opp et godt slitesjikt av lakk. 
Dersom gulvet oppfattes glatt, anbefaler vi å skure gulvet med Bona Cleaner Pluss. 
 
Etterlakkering må senest finne sted når følgende tegn vises: 
Slitasje på banemerkingen. Slitasje i sterkt belastede områder, så som f.eks. målgårder, arealet rundt 6-meter til håndball, etc. 
Slitasje på gulvet akkurat rundt/og under håndballmålene: Her kan det være fornuftig å lakkere med en liten pensel ved behov. 
Slitasje ved inngangsdører. Aller helst bør man lakkere før ovennevnte tegn vises.  
Det anbefales bruk av Bona Sportive System. 
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 SQUASH GULV               
Temperatur og luftfuktighet: 
Før, under og etter installasjon bør temperatur og luftfuktighet opprettholdes mellom 30 - 60 % relativ luftfuktighet og med en 
lufttemperatur i rommet på 15 - 20 °C etter World Squash Federation anbefalinger. 
 
Ventilasjon: 
En tilfredsstillende og forskriftmessig ventilasjon bør installeres for å gi god luft distribusjon og for å holde temperatur og 
luftfuktighet på ønsket nivå som ovenfor. 
 
Rengjøring og frekvens vedlikehold: 
Støv kan påvirke friksjonen på et gulv, støv skal fjernes på daglig basis ved hjelp av en kost eller støvsuger. For å fjerne sko- og 
ballmerker anbefales at BONA Sportive rengjøringssystem brukes når det er nødvendig. 
Når du rengjør veggene og glass bør det brukes et polyetylen duk til å dekke til BOEN Squash overflaten for å hindre at vann og 
rengjøringsmaterialer kommer i kontakt med gulvet. 
 
Videre behandling: 
BOEN Squash overflaten har en spesiell behandling for å oppnå den riktige friksjonen som er nødvendig for squash spill. 
Med unntak av regelmessig vedlikehold som beskrevet ovenfor, så krever ikke BOEN squash gulv noen ytterligere behandlinger 
etter installasjon.  
 
 
 
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. Tresortene bøk 
og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir. 
NB! Eventuelle konstruksjoner hvor det er heldekkende dempningsmatte anbefaler vi ikke gulvvarme da dette vil isolere varmen 
under dempningsmatten 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: Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: Deponering. 
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling:  1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen  
 som håndterer avfallet.) 

7. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør: BOEN Bruk AS 
Organisasjonsnummer: NO 923 615 172 MVA 
Postadresse: Topdalsveien 406-408 
Postnr. og poststed: 4658 Tveit 
Telefon: 38 06 66 00 
E-post: boenbruk@boen.com  
Internettadresse: www.boensport.com    

mailto:boenbruk@boen.como
http://www.boensport.com/
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