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2019
Denne dokumentasjonen gjelder for

Wicanders kork

1.

Prosjekt

Entreprenør/ utførende:……………………………….
Prosjekt/ adresse:……………………………………...
Bruksområde/ bygningsdel:…………………………...

2.

Produktbeskrivelse

☐ Wicanders Wood/ Stone resist+ 1220 x 185 x 10,5mm / 905 x 295 x 10,5mm
☐ Wicanders Wood Go 1220 x 185 x 10,5mm

Wickanders Wood/ Stone resist + er gulvbord for flytende montering. Gulvbordene av intergrert kork bakside, HDFkjerne med Corkloc, presset kork 2,7mm, dekorfilm 0,55mm beskyttelseslag. Wicanders Wood/ Stone resist +
tilfredsstiller klasse 23 for privat bruk og klasse 33 for kommersiell bruk iht. ISO 10874. Dvs. at gulvet er egnet til høy
trafikk i private og kommersielle områder.
Wicanders Wood Go er gulvbord for flytende montering. Gulvbordene er bygget opp av integrert kork bakside, HDFkjerne med Corkloc, presset kork 1,5mm, massiv vinyl, dekorfilm og 0,3mm beskyttelseslag. Wicanders Wood Go
tilfredsstiller klasse 23 for privat bruk og klasse 32 for kommersiell bruk iht. ISO 10874. Dvs. at gulvet er egnet til normal
trafikk i private og kommersielle områder.

3.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, tørrmopp eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en
godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat,
drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. IKKE BRUK GRØNNSÅPE!!!

Ettersyn/kontroll:
Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis
det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi
da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister. Små skader på gulvet kan repareres med
reparasjonsvoks for laminat eller parkett. Ved større skader kan enkeltbord skiftes.
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Vedlikeholdsinstruks og intervall:
Wicanders korkgulv trenger ikke ytterligere vedlikehold enn daglig rengjøring.

4.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger:
Antatt levetid for Wicanders Wood/ Stone resist + er minimum 25 år i private bygg og 15 år i kommersielle bygg.
Antatt levetid for Wood Go er minimum 25 år i private bygg og minimum 10 år i kommersielle bygg ved normal
bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Gulvvarme
Wicanders kork kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom korken legges på gulv
med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige
varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av korken må
aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr m 2. Vær oppmerksom på at det skal monteres
termostat med gulvføler. Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye
enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate kan skade gulvet. Igangsetting av gulvvarmen
må gjøres gradvis slik at gulvet får tilpasset seg.
Garanti:
Denne garantien er kun gyldig hvis montering og bruk er iht. monteringsveiledningen og denne FDV. Vi garanterer
at produktet ved levering tilfredsstiller følgende standarder: EN 12104 and EN 14085. Garantien omfatter
slitesjiktet i gulvet. Under denne periode skal (i) produktet være fri for produksjonsfeil og (ii) slitesjiktet skal ikke
slites ned. Med slites ned menes gjennomsliting av slitesjiktet I min 5 % av det installerte gulvarealet. I tilfelle et
produkt ikke tilfredsstiller denne garantien vil Farveringen reparere feilen, skifte hele eller deler av gulvet med
tilsvarende produkt eller tilbakebetale kjøpesummen (hvis reparering eller utskifting ikke er praktisk
gjennomførbart), som detaljert under. A) Under de første 5 årene av denne garanti vil (i) det defekte gulvet
omleveres, (ii) det defekte gulvet fjernes og (iii) erstatningsprodukt installert, uten kostnad for deg eller, hvis vi
velger det, refundert. B) Etter de første 5 årene, erstatter vi hele eller deler av gulvet iht. til tabellen nedenfor.
Periode (år)

Dekningsgrad

0-5

100 % av gulvproduktet til utskifting + kostnader for fjerning og installering

6-10

100 % av gulvproduktet til utskifting (uten kostnader for fjerning og installering)

11-20

50 % av gulvproduktet til utskifting (uten kostnader for fjerning og installering)

21-25

25 % av gulvproduktet til utskifting (uten kostnader for fjerning og installering)

Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
•
•
•
•

Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.
Ved uegnet undergulv eller underlag.
Hvis produktet brukes på steder eller under forhold som er frarådet i monteringsanvisningen.

•

Hvis produktet er modifisert eller reparert med produkter eller metoder som ikke er beskrevet i
monterings-anvisning og denne FDV eller rekommandert av leverandør/produsent.

•

Ekstreme klimaforhold, dvs. belastning av ekstreme varme, fukt eller tørking (over 65 % RF, under 30 %
RF).
Ved forandring eller tap av glans. Dette regnes ikke som slitasje av overflaten.

•
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•

Små skjønnhetsfeil som ikke påvirker teknisk funksjon. Dvs. feil som ikke er synlige på 1,5 m
avstand og i naturlig lys, dekkes ikke av denne garanti.

•

•

Ved bruk av kontorstoler med hjul som ikke tilfredsstiller EN 12529 (Type W) og manglende bruk av
under lagsplate under stolen.
Sprekker mellom bord I gulv lagt flytende (> 0,20mm EN 14085) som var tilstede ved montering.
Ved bruk i arealer av typen kommersiell (Klasse 34) eller industriell (klasse 42) gjelder ikke denne
garantien.
For Wicanders gulv som ikke er spesifisert I denne FDV eller gulvprodukt solgt som B-vare.

•

Ved ulykker, misbruk, force majeure, skader fra tunge møbler eller utstyr som brukes uten

•
•

tilstrekkelig beskyttelse, støtskade, hydrostatisk trykk, skader fra skarpe eller spisse gjenstander,
kutt, riper, uaktsomhet, brannsår (sigaretter, lys, etc.), vann, erosjon, stiletthæler, kjæledyrklør,
småstein, sand eller andre slipemidler.
•

Ved feil som var synlige før og/eller ved installasjon.

•

Ved forskjell I farge. Korkgulv er laget av naturlige materialer. Vi garanterer ikke for forskjeller I farge
mellom prøver/bilder og det aktuelle gulvet, fra batch til batch, pga. soleksponering, som resultat av
utskifting av deler av gulvet, som resultat av forskjell I alder og historikk til same artikkel/batch.
Knirk I korkgulv. Knirk kan årsakes av flere faktorer; variasjon I luftfuktighet, ujevnt undergulv, underlag,
etc.

•

Denne garantien
•
•
•
•
•
•

Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
Gjelder kun produktet i dess opprinnelige installasjonssted.
Er ikke overførbar (kun gyldig for første sluttbruker/kjøper, vars navn star på fakturaen)
Skal utgå hvis produktet eller installasjonssted flyttes eller selges.
Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
Gjelder gulv som brukes

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt I Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I
en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv
og mengde defekt produkt. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og
ta med prøver for analyse.

Fuktbestandighet:
Wicanders Wood/ Stone resist + og Wood Go er følsomme for fukt.

Renholdsvennlighet:
Wicanders korkgulv er enkle å holde rene.

5. Miljøpåvirkning
Ressursutnyttelse:
Wicanders gulv består i hovedsak av fornybare materialer. Produktet innehar en EPDer hvor hele klimaregnskapet
redegjøres for. I tillegg finnes det TÜV og Greenguard Gold sertifikater for Wicanders korkgulv.
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:
Trenger ikke utlufting.

Emisjon:
Tilfredsstiller klasse E1 iht. EN 717-1
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6. HMS-referanser:
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:
Ingen spesielle tiltak.

7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431
Avfallstype:
Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:
Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring:
Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:
1142|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune
nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:
-

8. Kontaktinfo/ Teknisk service
Leverandør:
Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
Telefon:

06250

Mail:

kundeservice@farveringen.no

Web:

www.wicanders.no / www.farveringen.no
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