
 
 
 
 
 

FDV-DOKUMENTASJON 
 
 
GUDEGULV HELTRE LAMELL GULV FOR INNVENDIG BRUK 
 

1. Produktbeskrivelse 
 
GUDEGULV lamell gulv er et flersjiktet gulv som er bygget opp av kryssfiner av bjerk 
med et topplag av eik. 
 
Overflate ved levering er enten ferdig behandlet eller ubehandlet. Ubehandlet gulv 
MÅ behandles før det tas i bruk. 
 
Antall levetid: 
Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid ved normal bruk og slitasje. 
 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Forvaltning: 
Tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og luftfuktighet. Gulvet trives 
best når det er en relativ luftfuktighet (RF) på 30 – 60% målt ved 20 grader, men 
dette er vanskelig og opprettholde gjennom en vinter, så vi anbefaler innkjøp av 
hydrometer og bruk av luftfukter for de tørreste periodene i året.  
 
Det kan brukes varme under GUDEGULV heltre lamellgulv, men temperaturen i 
gulvet kan IKKE overstige 26 grader (helst 22-23 grader), varmen må komme jevnt og 
fritt opp over hele gulvflaten. Vær oppmerksom på at tepper kan øke varmen 
betraktelig i gulvet og kan i verste fall føre til sprekker. 

 
Rengjøring og rengjøringsmetoder: 
 
Til daglig/ukentlig renhold så anbefaler vi at gulvet støvsuges eller tørr moppes. 
 
Om/når gulvet blir ekstra skittent og må vaskes med såpe og vann, så må det brukes 
såpe med lav fettprosent. Sterke såper kan fjerne oljen. Kluten må også vris godt opp 
slik at det ikke påføres unødvendig med vann. 
 
Anbefalt vaskemiddel er Osmo vask og pleiemiddel 8016 eller tilsvarende. Ved bruk, 
følg doseringen på kannen/flasken. 
 
 



 
 
Periodisk vedlikehold av overflate (Osmo Hardvoks). 
Ved periodisk vedlikehold av gulvet skal det påføres et lag med Osmo Hardvoks matt 
3062 eller blank 3032, avhengig av ønsket glans i gulvet. Anbefalt påføring er årlig i 
rom med hard bruk og hvert 3-5 år ved moderat bruk. Gulvet slipes og refarges etter 
behov. 
 

3. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
 

Avfallstype:    Overflatebehandlet trevirke 
Avfallshåndtering:   Forbrenning og energiutnyttelse 
Opprinnelse:    Næring: Bygg og anlegg 
Kode for avfallshåndtering:  1142 / 0400 / 0600 
 
 

4. TEKNISK SERVICE 
 
Produsent/importør GUDEGULV (Miljølist AS) 
Organisasjonsnr.  992 890 177 MVA 
Mobil   936 72 220 
E-mail   christian@gudegulv.no 


