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Vedligeholdelse af fabriksolierede
trægulve

Anvisningen gælder for alle glatte eller børstede 
fabriksolierede trægulve i lys og mørk hårdttræ
Dane-Wood lamelplank er færdigolieret fra fabrik med 
en særdeles stærk lufthærdende olie (Trip Trap 
WoodCare).

Træ er et levende og naturligt materiale
Fejl, som ikke skæmmer helhedsindtrykket, er tilladte.
Variation i farve og glans ved ny-monterede trægulve 
aftager med tiden ved sollys, vask og brug. På 
pigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans 
accepteres. Desuden kan der opstå variationer 
grundet træets oprindelige farve og struktur.

Grundlæggende forberedelse før montage
14-15 mm lamelplank kan monteres svømmende eller 
fuldlimet på afrettet beton, gulvplader og gulvvarme i 
beton.
20-23 mm lamelplank skal fuldlimes eller monteres på 
strøer.
Opbevar gulvbrædderne liggende mindst 48 timer ved 
stuetemperatur i uåbnet emballage og i selve rummet, 
før du begynder montagen. Brædderne må først tages 
ud af emballagen umiddelbart før montagen. 
Ved gulvvarme skal systemet være godkendt til 
trægulve. Varmelegemerne skal være jævnt fordelt 
under samtlige brædder. Der må ikke være varme og 
kolde felter på samme gulvflade.
Ved montering på gulvvarme må fremløbstempera-
turen ikke overskride 37°C. Husk at overfladetempera-
turen på trægulvet max. må være 27°C (dette gælder 
også under gulvtæpper og måtter samt foran vinduer 
og brændeovne og lignende). Hvis den maksimale 
overfladetemperatur/fremløbstemperatur overskrides 
kan det give revnedannelse og udtørring af gulvet.

Grundlæggende efter montage
Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 35 og 65%. 
For at opnå dette resultat hele året, anbefaler vi, at 
man tilfører rummet fugt i form af en luftbefugter, så 
den relative luftfugtighed er minimum 35%.
Ved manglende overholdelse af ovenstående kan 
reklamationer afvises.

Beskyt gulvet mod stort slid
Foran indgangspartier kan med fordel placeres 
fodriste, der kan sikre, at trægulvet ikke udsættes for 
grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på 

gulvet. Ved indgangspartier bør placeres ”gå-ren-
måtter” for at forhindre vand og snesjap i at blive 
liggende på trægulvet.
Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for 
at undgå ridser og slitage. Under fx kontorstole lægges 
køreplader, eller hjul udskiftes til gummihjul egnet til 
trægulv.
Hvis der efter gulvmontagen skal opstilles køkken 
og/eller andet inventar, bør gulvet dækkes med en 
kraftig grå gulvpap, eventuelt 4 mm masonitplader 
hvis der er risiko for, at montører eller andre hånd-
værkere har småsten under fodtøjet. 
Gulvpap/gulvplader tapes over samlingerne – undgå at 
tape direkte på gulvoverfladen.

Rengøring efter montage
Gulvet støvsuges omhyggeligt og må herefter ikke få 
vand i de kommende 2-3 uger – tid, olieoverfladen 
behøver for at hærde op.

Daglig rengøring
Til daglig rengøring anvendes støvsuger eller kost.

Alle trægulve bør regelmæssigt vaskes; her anbefales 
det ca. hver 2. måned at vaske gulvet med Trip Trap 
WoodCare’s Oliesæbe (natur eller hvid). Oliesæben 
har to funktioner: 1) Den rengør gulvet samtidigt med,
at den 2) vedligeholder gulvets overflade og lægger sig 
som en usynlig film til beskyttelse af oliering, hvorved 
overfladen bliver mere modstandsdygtig.
Husk altid at anvende 2 spande – én med sæbevand 
og én med rent vand til at skylle de snavsede klude 
eller moppen i. Det er vigtigt, at der ikke efterlades 
blankt vand på trægulvet, alt skal tørres op.
Brug IKKE sæbespåner til vask af gulvet, idet der her 
ikke tilføres beskyttelse til trægulvet.

I køkkener og gangarealer med stor trafik kan det 
være nødvendigt at vaske oftere end hver 2. måned; 
her anvendes Trip Trap WoodCare’s Natursæbe (natur 
eller hvid). Husk også her at anvende 2 spande samt 
gulvklud/moppe – se i øvrigt blandingsforholdet på 
etiketten. 

Grundrengøring
Hvis trægulvet er blevet forsømt eller er blevet meget 
snavset, rengøres der med Trip Trap WoodCare’s 
Trærens blandet i vand – se blandingsforholdet på 
etiketten. I dette tilfælde bruges der også 2 spande. 
Umiddelbart efter rengøringen vaskes gulvet over med 
Trip Trap WoodCare’s Oliesæbe (natur eller hvid) for 
at genskabe den beskyttende overflade.
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Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med fx Trip Trap 
WoodCare’s Træpletfjerner. Spray Træpletfjerneren 
direkte på pletten og lad det sidde et øjeblik for at 
opløse pletten. Om nødvendigt gentages behand-
lingen.

Væske, som er trukket dybere ind i træets overflade, 
kan fjernes med gentagne behandling med Rubio 
Monocoat’s Grease Remover. Hvis ikke det er nok, kan 
pletten fjernes ved at slibe træet let med groft 
sandpapir, hvilket dog kræver en efterfølgende 
polering med sandpapir korn 320 og oliebehandling 
med Trip Trap WoodCare’s Plejepasta (hvid eller 
natur) eller Trip Trap WoodCare’s Plejeolie (hvid eller 
natur) på det slebne område. Eventuel reparation vil 
kunne ses, indtil gulvet har været i brug og er vasket 
nogle gange.

Fremtidig pleje
Den fremtidige pleje med Plejeolie foretages, før den 
olierede overflade er gennemslidt. Før gulvet 
behandles med Trip Trap WoodCare’s Plejepasta eller 
Plejeolie, rengøres det med Trip Trap WoodCare’s 
Trærens blandet i vand – se blandingsforholdet på 
etiketten. Lad gulvet tørre. Vær sikker på, at gulvet er 
helt tørt før oliebehandlingen.
Plejepasta/Plejeolie bør påføres med klude eller med 
polermaskine på større arealer. Pastaen/olien poleres 
ned i træet med håndkraft eller med polermaskine 
umiddelbart efter påføringen. Gentag behandlingen, 
hvis det er nødvendigt. Træet skal være helt mættet 
og have en silkemat overflade. Sørg for at olierester 
poleres godt ind i træet. Anvend fnugfrie bomulds-
klude eller hvide polerpads til formålet. Der må ikke 
efterlades overskydende olie på overfladen, idet det 
vil danne blanke skjolder.
Efter ca. 4-5 timer (ved 18-20°C) kan gulvet igen tages i 
brug. Efter 48 timer kan gulvet atter rengøres med 
Trip Trap WoodCare’s Oliesæbe.
OBS!! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og 
pads vædet med olie skylles i vand og bortskaffes i 
lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter 
brug.

Reparation
Ved beskadigelse eller meget slidte brædder, kan 
enkeltstave eller hele planker udskiftes, dog anbefales 
det at kontakte en professionel gulvmontør.

Ved gennemslid af olieoverfladen skal gulvet først 
slibes med sandpapir startende med korn 80 og 
sluttende med korn 320. Herefter anbefales det at 
reparere med Trip Trap WoodCare’s Grundolie (hvid 
eller natur) og eventuelt efterpolere med Trip Trap 
WoodCare’s Plejepasta (hvid eller natur) eller Plejeolie 
(hvid eller natur). Glansgraden kan variere efter 
reparationen, men den vil som regel udjævne sig efter 
gulvvask.


