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Pleje og vedligehold  
Q-Stone Nadura 
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Q-stone er Wiking Gulves kollektion af Nadura® produkter, produceret på en licens af 
Välinge Innovation AB (samme licenshaver som vores Q-Loc superClick system). 
Navnet ”Nadura” er en sammentrækning af ”Natural” og ”Durable” og den unikke 
teknologi er kort fortalt et ”træpulver” der presses ned i en HDF plade.

I sammenligning med laminatgulve har Q-stone produkterne ingen overlays og tynde 
papirlag der kompromitterer slidstyrken. Udseendet er rent og naturligt, 
mulighederne uendelige og slidstyrke og holdbarhed væsentligt bedre.

Produkterne er fremstillet af omhyggeligt afmålte blandinger af træfibre og mineralet 
korund, der under varme og tryk presses ned i en HDF plade. Det er i denne proces, 
at 3D teksturerne skabes og de unikke egenskaber opnås. Det er denne unikke 
teknologi som sikrer, at slidstyrket hører til i den stærkeste klasse overhovedet.
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Dimensioner: 10x283x584mm
M2 og vægt pr pk: 1,32m2 – 13kg/pk
Installering: Svømmende lægning
Låsesystem: 5G klik system

Opbygning: 
Overflade: 0,9mm massivt lag. 
Et pulvermateriale pr. en proprietær formel komprimeres til et fast lag med en 
tykkelse afhængig af produktet (typisk 0,2 – 1 mm)

Kerne: High Density Fibreboard (HDF)
Bagside: Balancelag af genbrugsmateriale

Q-stone har høj modstandsdygtighed over for fugt, men er ikke godkendt til brug i 
vådrum som eksempelvis badeværelser.

Vedligeholdelse: Almen gulvvask
Rengøring: Rengøres ved støvsugning. Gulvvask med sæbe beregnet til klinker*.

*Ved hver anden vask, anbefales det at vaske gulvet i rent lunken vand eller lunkent 
vand tilsat almindelig opvaskemiddel.

Værktøj: Vi anbefaler brug af diamantklinge ved montering. 

Produkt egenskaber:
• Slidstærkt
• Slagfast
• Kemisk tolerant
• Skridsikre
• Behagelig lyd
• Varmt at gå på 

For yderligere spørgsmål og information, se da gerne vores plejeafsnit 
på www.wikinggulve.dk. I er også velkommen til at tage kontakt til os enter pr. mail 
eller telefon.


