
Vedlikehold av gulv kan skje på mange ulike måter, og markedet for vedlikeholdsprodukter er stort og
uoversiktlig. Samspillet mellom bruken av vedlikeholdsmidler og renholdsrutiner gjør det vanskelig å
vurdere de ulike vedlikeholdssystemene mot hverandre. Enkelte kunder opplever derfor usikkerhet ved
valget av vedlikeholdssystem. 

For å hjelpe disse kundene å oppnå et godt resultat tilbyr Forbo og PLS en trygghetsgaranti. Tilbudet 
bygger på vår samlede erfaring med vedlikehold av linoleumsgulv, og vi har lagt hovedvekten på følgende forhold:

Enkelhet: Systemet skal inneholde et fåtall ulike kjemikalier med en klart definert funksjon.

Materialforbruk: Både ut fra et kostnads- og miljøsynspunkt skal forbruket av renholdsmidler være lavt.

Resultat: Systemet skal gi et utseende på gulvet som fremhever linoleumsmaterialets spesielle 
kvaliteter.

Pudringssikkerhet: Pudring og ubehag som følge av dette er det viktigste sikkerhetsspørsmålet som det 
må tas hensyn til ved valg av vedlikeholdssystem. 

GARANTIENS INNHOLD

Trygghetsgarantien innebærer at Forbo og PLS i fellesskap tilbyr følgende:

Pudringssikkerhet: Forbo og PLS garanterer at pudring ikke oppstår på gulv som konsekvent           
vedlikeholdes med PLS I-VAX-system. Dette systemet inneholder ikke 
akrylpolymerer og kan derfor ikke pudre.

Lavt materialforbruk: I-VAX-systemet medfører et lavt materialforbruk, normalt kun noen gram pr. m2 i        
løpet av et år. (Materialforbruket regnes i tørrstoffinnhold.) I det enkelte tilfellet 
bestemmes forbruket av gulvets størrelse og tilgjengelig renholdsutstyr.

Forbo og PLS garanterer at materialforbruket ved løpende renhold og              
vedlikehold i det aktuelle prosjektet ikke overskrider følgende mengde:

I-VAX: liter konsentrat pr. m2 pr. år 

Storfix: liter konsentrat pr. m2 pr. år

Om materialforbruket overstiger den angitte mengden tilbyr Forbo og PLS           
kostnadsfritt en tiltakspakke med opplæring for å normalisere materialforbruket.

Opplæring: PLS gir opplæring i prinsippene for bruk av I-VAX-systemet og godkjenner kundens
renholdsplan. 

Rask rådgivning: Forbo og PLS garanterer å tilby teknisk rådgivning eller tilsvarende oppfølgning 
senest en uke etter mottatte henvendelser.
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GARANTIVILKÅR
• Garantien omfatter nylagte Forbo linoleumsgulv, og gjelder i 10 år fra gulvet er lagt.

• Belegget skal være lagt på flater hvor Forbo anbefaler bruk av linoleum.

• PLS I-VAX-system skal benyttes ved vedlikeholdet og brukes i samsvar med PLS sine anvisninger. 
Ingen andre renholdskjemikalier skal benyttes.

• Renholdspersonalet skal være opplært i vedlikehold med I-VAX-systemet. PLS skal godkjenne 
renholdsprosedyrer for prosjektet.

• Med pudring menes løse, pulveraktige akrylpolymerrester fra overflatebehandling. 

• Vil kunden gjøre gjeldende at det foreligger forhold som omfattes av garantien skal denne straks 
underrette Forbo og PLS. 

• Kundens rettigheter overfor Forbo og PLS er begrenset til de som følger uttrykkelig av 
denne trygghetsgarantien. Ingen regler om krav som følge av mangel eller forsinkelse kommer til 
anvendelse. Uansett har Forbo og PLS intet ansvar for eventuelle følgesskader eller 
indirekte tap som rammer kunder eller tredjemann. 

• Forbo og PLS er etter denne garantien ikke forpliktet til å tilby tjenester som overstiger 
verdien av den delen av gulvet som tjenestene gjelder. 

GARANTIBEVIS NR. 
Produkt:

Objekt: Gulvets størrelse:                        m2

Gulvet ble lagt:

Kunde: Vedlikeholdsansvarlig:

Navn: Navn:

Adresse: Adresse:

Telefon: Telefon:

Org. nr.:
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