Vedligeholdelse af olierede FlotteGulve.dk´s trægulve
Anvisningen gælder for alle olierede gulve i både lyst og mørkt hårdt træ.
FlotteGulve.dk’s lamelplank og lamelparket er oliebehandlet fra fabrik med en
særdeles stærk lufthærdende olie (TT-woodcare).
Selvom gulvet er grundbehandlet fra fabrik, anbefaler vi, at der foretages en
efterbehandling straks efter lægning og inden gulvet tages i brug. Dette vil
styrke overfladen yderligere og letter den fremtidige rengøring og pleje af
trægulvet.
Pleje og lægning
Private boliger og normalt belastede rum
Efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt, gulvet vaskes med TT-woodcare
oliesæbe dette sker med en opvredet gulvklud eller en moppe.
Kontorer og rum med høj belastning
Plejepasta eller plejeolie fordeles på gulvet i et meget tyndt lag med en bomuldsklud
eller en hvid polerpad. Ved større arealer kan en polermaskine med fordel anvendes.
Plejepastaen / olien poleres godt og jævnt ned i træet. Forsæt indtil det fornemmes,
at træet er mættet og gulvet fremtræder silkemat. Når olien efter ca. 4 timer er tør,
kan gulvet tages i brug. Daglig rengøring, grundbehandling og pleje med olie er
beskrevet i det følgende.
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 monteres køreplader, eller hjul udskiftes med gummihjul egnet
til trægulv.
Hvis der efter gulvlægning skal opstilles køkken og / eller andet inventar bør gulvet
dækkes med en kraftig grå gulvpap, evt. 4 mm masonitplader hvis der er risiko for, at
montører eller håndværkere har småsten under fodtøjet.
Gulvpap / plader tapes over samlinger. Undgå direkte på gulvoverfladen.
Daglig rengøring
Til daglig rengøring anvendes støvsuger, kost eller evt. svaber. Alle gulve bør
regelmæssigt tørres over med en fugtig opvredet klud. Til rengøring af olierede gulve
anbefales det at man bruger TT-woodcare oliesæbe natur eller hvid (se
blandingsforhold på etiket) 1 gang om måneden. Olieplejen / sæben har to
funktioner: den rengør gulvet samtidig med at den vedligeholder olieringen og lægger
sig som en usynlig beskyttelse i træet, hvorved overfladen bliver mere
modstandsdygtig.
Hvis gulvet skal vaskes mere end 1 gang om måneden, skal man til disse ekstra vaske
anvende normalt gulvsæbe.

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.
Brug IKKE sæbespåner til vask af gulvet idet der ikke tilføres træet ekstra pleje –
derved udtørrer gulvet.
Grundrengøring
Hvis Gulvet er blevet forsømt eller er blevet meget snavset, rengøres der med
Trærens blandet i vand – se blandingsforhold på etiketten. I dette tilfælde bruges der
også 2 spande. Umiddelbart efter rengøringen vaskes gulvet over med TT-woodcare
oliesæbe, natur eller hvid for at genskabe beskyttende overflade.
Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med fx TT-woodcare Træpletfjerner. Spray
pletfjerneren direkte på pletten og lad det sidde et øjeblik for at opløse den.
Om nødvendigt gentages behandlingen.
Væske, som er trukket dybere ind i træets overflade, kan fjernes ved at slibe træet let
med groft sandpapir, hvilket dog kræves en efterfølgende polering med sandpapir
korn 320, samt efterfølgende oliebehandling med Plejepasta eller plejeolie, natur eller
hvid på det slebne område. Evt. reparation vil kunne ses indtil gulvet har været i brug
og er vasket nogle gange.
Fremtidig pleje med olie
Den fremtidige pleje med plejeolie foretages før gennemslid af den olierede overflade.
Før gulvet behandles med Plejepasta / olie rengøres det med Trærens blandet i vand –
se blandingsforhold på etiket. Lad gulvet tørre. Vær sikker på, at gulvet er helt tørt før
oliebehandlingen.
Plejepasta / olie bør påføres med klude eller med poleremaskine på større arealer.
Oliepastaen / plejeolien poleres ned i træet med håndkraft eller med en
poleremaskine umiddelbart efter påføringen. Gentag behandlingen, hvis det er
nødvendigt. Træet skal være helt mættet og have en silkemat overfalde.
Sørg for at olierester poleres godt ind i træet. Anvend fnugfrie bomuldsklude 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 oliepleje / oliesæbe.
OBS!!! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og pads vædet med olieskylles i
vand og bortskaffes i lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter brug.
Reparation
Ved beskadigelse eller meget slidte brædder, kan enkeltstave eller hele
parketbrædder udskiftes, dog anbefales det at kontakte en professionel gulvmontør.
Ved genoliering anvendes slibning med sandpapir, startende med korn 80 og
sluttende med korn 320. Det anbefales at reparere grundolie, natur eller hvid, - og
evt. at efterpolere med Plejepasta / plejeolie, natur eller hvid.

Glansgraden kan variere efter reparation, men vil som regel udjævne sig efter
gulvvask.
Påføring på fabrik
Først pålægges grundolien - ca. 15 gram pr. m2. Træet mættes helt med olie, inden
topolien pålægges og hærdes ved hjælp af varm luft. Overfladen fremstår fuldt
hærdet.
Ved en efterbehandling med fx Plejepasta / plejeolie, inden gulvet tages i brug, vil
overfladen blive styrket yderligere og det letter den fremtidige pleje af trægulvet
væsentligt.
Olien påføres som natur eller i en hvidpigmenteret udgave til lyse træsorter,
som Ask og Eg.

