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Produktbeskrivning 
 
Reparationssats för laminat- eller parkettgolv (plana ytor och kanter)  
med mindre och medelstora skador. 
 
Beställningskod: PGREPAIR 
 
Antal per förpackning 1 
Innehåll: 1 smältare, 1 rengöringskam, 1 grå putsduk, 1 grön-vit duk, 7 vaxblock och 1 
bruksanvisning. Batterier ingår ej. 
 
Egenskaper 
 

- Blandning av olika mineralvax som färgats med jord- och oxidfärger.  
- Goda fästegenskaper 
- Färgnyanser kan blandas vid smältningen. 
- Kan lätt skalas av med den särskilda spackelskrapan, en kisel- eller metallhyvel. 
- God elasticitet (inga sprickor bildas). 

 
Användningsområden 
 
Pergo®-laminat och Pergo®-parkett står för kvalitet. Laminatgolvet består av en hård kärna med 
en HDF-skiva av hög kvalitet som gör att Pergo®-golvet är extremt slit- och slagtåligt. Pergo®-
laminat har dessutom ett ovanligt tåligt slitskikt. Pergo® parkettgolv består av helt naturliga 
material och har lackats eller oljats för optimalt skydd. 
När ett mycket vasst föremål faller på golvet från hög höjd (t.ex. spetsen på en sax) är det ibland 
omöjligt att undvika små skador på golvet. Pergo® raparationsvax kan användas för att reparera 
det lätt skadade området. 
 
Tekniska uppgifter 
 

 Matchande reparation. 
Pergo® raparationsvax ger en matchande lösning för varje Pergo® laminat- och Pergo® 
parkettgolv. Färgen kan på ett optimalt sätt anpassas till den nyans som bäst matchar 
den skadade plankan. 

 Lätt och snabbt. 
Rummet ser vårdat och färdigt ut utan att du behöver byta den skadade plankan. 

 En komplett reparationssats. 
Allt du behöver för att reparera ett Pergo®-golv finns i en och samma sats. 

 Hållbarhet: obegränsad (förvaras i rumstemperatur, i oöppnad originalförpackning) 

 Mjukningspunkt: 76°C (ISO 2207) – Dropppunkt: 81°C (DIN 51801) 
 
Säkerhetsanvisningar: 
Produkten är varken föremål för förordningen om farligt gods eller direktivet om farliga ämnen. 
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Bruksanvisning 
 

1) Förberedelser 
Förberedelsearbetet är mycket viktigt. 
Rengör först det skadade golvet och se till att 
det är fritt från damm, olja, vax och fett. 

 

2) Välj färgerna 
Välj färgerna enligt rekommendationerna på 
www.pergo.com.  

            
3) Smält och blanda 

       

4) Fyll 

       

http://www.pergo.com/


tillbehör Tekniskt datablad 
 

REPARATIONSVAX 
 

Pergo® reparationsvax är en kvalitetsprodukt som distribueras av Unilin BVBA, golvdivisionen. Belgien Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Tfn. +32 (0)56 67 52 20 

www.pergo.com 

 

5) Jämna ut 
Skrapa av överskottsmaterial med 
spackelskrapans vassa kant. 

       

6) Justera 
Justera ytans ådring genom att skrapa 
området som ska återställas med ett spetsigt 
verktyg och fyll på med en mörkare färg.  

       

7) Avfetta med den grå putsduken 

       

8) Justera ytglansen 
Använd den gröna sidan av den grön-vita 
duken för att öka ytans glans. Använd den 
vita sidan för att gör den mer matt. 

       

 
Du hittar mer information på www.pergo.com. 

http://www.pergo.com/

