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Wiking Lamellgulv – Produktgruppe 8580  

 
1 Leverandør 

Fritzøe Engros AS Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoe.no 
Postboks 2055 Telefaks: + 47 33 13 64 98 Web: www.fritzoeengros.no 
3255 LARVIK 

 
2 Produktnavn  

  Wiking Lamellgulv produsert i Danmark. 

  Prima kvalitet og meget stabilt. 
 

3 Produktbeskrivelse 
Lamellgulv i tykkelse15mm og bredde 185mm, med klikk montering.  
Lagerføres i furu ubehandlet- og furu lut hvitoljet. 
Andre treslag og behandlinger som Ask, Eik, Furu og Sibirsk Lerk skaffes på bestilling. 
 

4 Egenskaper 
Egner seg til gulv med gulvvarme. 
 

5 Drift og vedlikehold 
 

Oljede gulv 
Oljede gulv er behandlet med diffusjonsåpen olje. 
 
Hvitoljede gulv av Ask, Furu eller Lerk bør etter montering etterbehandles med Trip Trap olje – ekstra hvit, 
gjerne med maskinpolereing. 
 
Naturoljede gulv av Eik skal etter montering behandles med Trip Trap pasta hvit og ikke olje, siden olje kan gi 
gulvet skjolder. 
Pastaen påføres med poleringsmaskin med hvit pad. Legge en stripe (2-3 cm) med pasta og poler på langs av 
2-3 bord. Påfør fortløpende små striper med pasts som poleres inn med maskin. Fjern overskudds pasta med en 
bomullsklut for hånd. 
 
Rengjøring 
Ved gulvvask av Ask, Furu og Lerk bruk evt. Trip Trap oljesåpe, hver 5. – 7. gang. Den tilfører gulvet olje 
samtidig med at man oppnår en glatt slitesterk overflate. 
 
Lakkerte gulv 
 
Lakkerte gulv er primet og lakket med 8 lag. De 2 siste lagene er med en mat keramisk slitesterk lakk. 
Etter behov kan man behandle gulvet med Trip Trap lakkpleie, som gir lakken en slitesterk hinne som dekker 
små ujevnheter i overflaten. 
 
Rengjøring 
Rengjøres med lett vask med såpe uten hvitpigmenter.  
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6 Miljøpåvirkning 

Wiking lamellgulv benytter kun miljøvennlige produkter fra anerkjente leverandører. 
 

7 Avfallshåndtering 
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. 
 

8 Emballasje 
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes. 
 

9 Transport 
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods. 
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