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Vedligeholdelse af lakerede trægulve
Anvisningen gælder for alle glatte eller børstede
lakerede trægulve
Dane-Wood lamelplank i Eg er lakeret fra fabrik.
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.

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 håndværkere har småsten under fodtøjet. Gulvpap/
gulvplader tapes over samlingerne – undgå at tape
direkte på gulvoverfladen.
Efter montage
Gulvet støvsuges omhyggeligt og vaskes derefter over
med en sæbeopløsning på 1 del sæbe til 5 dele vand af
Trip Trap WoodCare’s Laksæbe. Brug gulvklude/gulvmoppe samt én spand med sæbevand og én spand
med rent vand til at skylle de beskidte gulvklude/
moppe i.

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 fremløbstemperaturen ikke overskride 37°C. Husk at overfladetemperaturen på trægulvet max. må være 27°C (dette gælder
også under gulvtæpper og måtter og foran vinduer,
brændeovne og lignende). Hvis den maksimale overfladetemperatur/fremløbstemperatur overskrides kan
det give revnedannelse og udtørring af gulvet.

Daglig rengøring
Til daglig rengøring anvendes støvsuger eller kost. Alle
gulve bør regelmæssigt vaskes over. Til rengøring af
lakerede trægulve anbefales det, at man bruger Trip
Trap WoodCare’s Laksæbe. Gulvet vaskes efter behov.
Laksæben 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 lakken, hvorved overfladen bliver mere modstandsdygtig.
Husk altid at anvende 2 spande – en med sæbevand
og en 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.

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.

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 Lakpleje.

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-renmåtter” for at forhindre vand og snesjap i at blive
liggende på trægulvet.

Lakerede gulve har godt af at blive behandlet 1 gang
om året med Lakpleje, da det forlænger lakkens
levetid.
Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med fx Trip Trap
WoodCare’s Trærens.
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