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Tillykke med dit nye trægulv fra Kopenhagen Floors!

Trægulve er et naturprodukt, som heldigvis kan vedligeholdes. Selvom trægulvet fra fabrikken er behandlet 
med de mest moderne og slidstærke hårdtvoksolier, bør der foretages vedligeholdelse af gulvfladen med 
mellemrum. Hvor ofte vedligeholdelse skal udføres er afhængigt af slitage. Der skal helt naturligt være stor 
fokus på behovet for vedligeholdelse af gulve, der belastes af højtrafik, fx et køkken/alrum. Afhængig af 
brug udsættes et trægulv altid for slitage. Tegn på slitage på trægulvets overflader er med tiden helt 
uundgåelig, selvom du vælger en hård træsort og en hårdtvoksolie, der er beregnet til stor belastning. Tegn 
på slitage kan fx være, at træoverfladen fremstår mat og udtørret. Derfor anbefaler Kopenhagen Floors 
regelmæssig vedligeholdelse og forebyggende tiltag.

Forebyggende vedligeholdelse
For at undgå unødvendige ridser og andre skader anbefales det at bruge filtknopper under møbler inden 
trægulvet tages i brug. Det anbefales at udlægge et beskyttelsesunderlag på gulvet ved brug af stole med 
hjul. Der findes særlige hjul til stole beregnet til brug på trægulve. Snavs og sand virker som sandpapir på 
gulvet. Dørmåtter skal placeres både i entré og foran yderdøre for at opfange snavs, sand og fugtighed. I 
områder med stor trafik anbefales det at udlægge gittermåtter. Måtterne skal rengøres og vedligeholdes 
regelmæssigt og udskiftes med jævne mellemrum som en del af det faste vedligeholdelsesprogram for 
gulvet. Dette vil bidrage til at give trægulvet lang levetid. Det anbefales at holde et godt indeklima. En 
stuetemperatur på 20-22 grader og en relativ fugtighed på 35-65 % er ikke bare godt for dig selv, men også 
ideelt for dit trægulv.

Hvordan skal gulvet vaskes?
Fjern snavs med støvsuger, moppe eller andre tørre rengøringsmetoder. Bedøm trægulvets smudstilstand 
og dosér en velegnet trægulvsæbe. Vask af trægulve foretages altid med meget hårdt opvredet klud eller 
moppe. Der må ikke efterlades vand på overfladen. Det er utroligt vigtigt, at brugen af vand begrænses 
væsentligt, da efterladte ”søer” skader trægulvet. 

Renovering
Det vil være nødvendigt med periodisk oliering af oliebehandlede trægulve. Trægulve, som kun er 
vedligeholdt med et neutralt rengøringsmiddel, kan slibes forsigtigt, hvorefter gulvet kan genolieres med en 
grundolie. 

Specifikation
Det er vigtigt, at specifikationerne for et gulv er korrekt udformet med henblik på at afklare det forventede 
trafikomfang, vedligehold og eventuelle fremtidige behov for renovering. Specifikationerne bør også 
omfatte detaljer om produktet, antal nødvendige påføringer og hvilken slibekornstørrelse, der kræves. Den 
bør give råd om særlige forhold, som fx fjernelse af maling pletter og andre pletter samt give en indikation 
af, hvor stor en mænge olie, man har brug for. 
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Renovering
Det vil være nødvendigt med periodisk oliering af oliebehandlede trægulve. 
Trægulve, som kun er vedligeholdt med et neutralt rengøringsmiddel, kan slibes 
forsigtigt, hvorefter gulvet kan genolieres med en grundolie. 

Specifikation
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at afklare det forventede trafikomfang, vedligehold og eventuelle fremtidige 
behov for renovering. Specifikationerne bør også omfatte detaljer om produktet, 
antal nødvendige påføringer og hvilken slibekornstørrelse, der kræves. Den bør 
give råd om særlige forhold, som fx fjernelse af maling pletter og andre pletter 
samt give en indikation af, hvor stor en mænge olie, man har brug for. 

Vedligehold 
Vedligehold kan groft set inddeles i to områder. Offentlige miljøer og private 
boliger. På begge områder er målsætningerne i princippet identiske. 
Gulvoverfladen skal være helt rengjort og fri for snavs. Nedenstående information 
er udformet med henblik på at give et udgangspunkt for planlægningen af et 
vedligeholdelsesprogram. Alle gulve skal være genstand for individuel vurdering, 
eftersom de faktorer, der påvirker dem, varierer. Desuden vil der opstå variationer 
på grund af andre påvirkninger, som f.eks. ændringer i trafikmængde/slitage, 
udsving i temperatur (årstidsskift), UV-påvirkning, hvilket indebærer, at der fx skal 
udlægges ekstra måtter til at absorbere fugt i perioder med meget regn, sne eller 
ifm. ændret anvendelse af rummet.

Offentlige miljøer
Støv/sand o. lign. bør fjernes dagligt med støvsuger, moppe eller andre tørre 
rengøringsmetoder. Et maskinbaseret rengøringssystem, som benytter enten en 
skurebørste eller en polerskive, er den bedst egnede metode til rengøring af 
større gulvflader eller områder med meget trafik. Sæbe beregnet til trægulve i 
korrekt blandingsforhold, sammen med en blød rengøringsskive, er velegnet 
hertil. En kraftigere rengøringsskive, som f.eks. en rød polerskive kan bruges, hvis 
man anser det for nødvendigt, fx i områder med meget voldsom trafik eller på 
steder, hvor man ikke er i stand til at fjerne al snavs mv. fra overfladen ved normal 
rengøring. Man bør imidlertid notere sig, at overdreven brug af meget kraftige 
polerskiver kan beskadige trægulvets overflade. Effektiviteten i rengøringen skal 
overvåges nøje fra starten, hvorefter man foretager eventuelle justeringer i 
hyppighed og type rengøring for at sikre, at gulvet bliver vedligeholdt bedst 
muligt og i henhold til anvisninger. 

Private boliger
Gulve i private boliger bør rengøres regelmæssigt ved brug af tørre 
rengøringsmetoder som støvsugning eller med en blød fejekost. En gulvsæbe 
beregnet til trægulve bruges som anvist til rengøring af gulve. Brugen af vand skal 
altid begrænses til et minimum! (se ovenfor).

Renovering ned til bart træ
Kopenhagen Floors anbefaler, at der altid benyttes en professionel håndværker til 
at udføre slibning og overfladebehandling efter renovering til bart træ.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst
Kopenhagen Floors
Elisagårdsvej 24
4000 Roskilde
mail info@kopenhagenfloors.com
mobil 21 28 21 71
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