
gudegulv.no 1 av 3 

 

rengjøring, stell og vedlikehold 

for hardvoks-oljet heltre lamellgulv 

 
 

 



gudegulv.no 2 av 3 

 

instruksjoner rengjøring og pleie 
 

Disse vedlikeholdsinstruksjoner gjelder alle tregulv som er 

behandlet med hardvoks-olje. 

Den påførte overflatebehandlingen har gitt treverket en 
beskyttelse, og det er derfor i stor grad motstandsdyktig mot 
inntrengning av vann og andre væsker. Vekstmønstrene og 
strukturen i treverket gir tregulvet sitt naturlige preg. Ved 
behandling av treverk med olje og voks, påvirkes ikke 
treverkets evne til å puste. Både menneskers velvære og 
bevaring av tregulvets verdi forutsetter at et sunt 
innendørsklima blir opprettholdt. De ideelle forutsetningene i 
rommet er oppfylt ved omtrent 18-20 °C romtemperatur og en 
relativ luftfuktighet på 40-60 %. Høyere luftfuktighet vil gjøre 
at treverket sveller, mens treverket vil krympe ved lav 
fuktighet, og større eller mindre sprekker kan dannes. 

Generell merknad 

Alle gulvs overflatebehandling er utsatt for naturlig slitasje, som 
er avhengig av bruk. Derfor er jevnlig rengjøring og pleie 
nødvendig. 
Garantien for overflatebehandlingen av tregulvet gis bare under 
forutsetning at egnede rengjørings- og pleiemidler benyttes. 
  
Områder med bruksslitasje kan friskes opp igjen   

Bord- og stolbein må utstyres med passende beskyttelse, 
f.eks. plastfylte filtputer. Ved bruk av stoler med hjul, benytt 
bare egnede myke hjul. Dessuten er bruk av egnede underlag 
anbefalt.   

Jevnlig periodisk rengjøring 

Jevnlig periodisk rengjøring, eller vedlikeholdsrengjøring, utføres 
alltid når tregulvet er møkkete. Grov smuss fjernes med mopp, 
børste eller støvsuger, fordi disse kontamineringene virker som 
sandpapir, og må fjernes umiddelbart. 

Finere smuss eller støv fjernes med en myk bomullsklut. I denne 
forbindelse kan 20 ml Fornett anbefalt rengjøringsmiddel 
benyttes med 10 liter lunkent vann til mopping. Tørk bare 
tregulvet med en lett fuktet og godt vridd opp mopp. La gulvet 
tørke fullstendig før det gås på.  

Merk! Benytt bare tørre rengjøringsmåter på nylig oljede gulv i 
løpet av de første 3-4 ukene.   

Vi anbefaler jevnlig rengjøring av tregulv med rengjøringsmiddel 
minst to ganger per måned.  

 

 

Vedlikehold av gulvet 

Avhengig av bruksintensiteten, må behandling med 
vedlikeholdsolje utføres jevnlig for å bevare gulvet i optimal stand. 
Vask først gulvet nøye med rengjøringsmiddel (se våtrengjøring av 
gulvet), og la det tørke fullstendig.  

1. På mindre gulv påføres vedlikeholdsolje i et jevnt lag med 
en klut, følg lengderetningen i treverket.  

2. For større gulv anbefales bruk av en poleringsmaskin. 
Påfør vedlikeholdsolje i et slangeformet mønster, og poler den 
inn med en poleringsmaskin med en tykk hvit pute.  

1 liter vedlikeholdsolje rekker til omtrent 40 til 70m2.  

Tørketid:  6 til 12 timer (avhengig av temperatur og ventilasjon).  

Vi anbefaler vedlikehold av gulvet ditt minst hver 3-6 måned. 
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innhold i pleieprodukter 
Pleieprodukter inneholder brannfarlige løsemidler. Sørg for god 
ventilasjon. Tilgrisede kluter eller puter kan selvantenne. Derfor 
skal de tørkes på et brannsikkert sted / beholder etter bruk. 
Etter tørking kan kluter og puter kastes i vanlig 
husholdningsavfall. Vedlikeholdsolje er basert på vegetabilske 
oljer og voks.  

Egenskaper. Vedlikeholdsolje levert og anbefalt av Gude Gulv er 
et høykvalitets produkt for vedlikehold av alle oljede overflater. 
Vedlikeholdsolje er resistent mot vin, øl, cola, kaffe, te, 
fruktjuicer, melk og vann i henhold til DIN 68861 1A. Resistent 
mot saliv og svette i henhold til DIN 53160. Oppfyller alle 
kravene til leketøy i henhold til EN 71.  

Bruksområder. Alle typer oljede gulv i tre og kork. 

Inneholder: alifatiske hydrokarboner, kastorolje, naturlig harpiks-
ester, kiselsyrer, silikatpigmenter, sinkkarbonat, mikrovoks, 
bentonitt, kobolt, zirkonium, sink og manganoktoat som 

tørkekomponenter. 

Tekniske data 

Brukstemperatur – ikke under 16 °C. Tørketid: 6 til 12 timer 
(avhengig av temperatur og ventilasjon). 

Bruk: 1 liter = omtrent 70 m2 i et lag.  

Oppbevaring: tørt og kjølig. En hinne kan dannes i åpnede 
pakninger. Denne hinnen må fjernes før produktet benyttes. 

Advarsel: legg stoff som er tilsølt med vedlikeholdsolje i vann 
(fare for selvantenning!) Etter det kan det kastes i vanlig 
restavfall. 

  

EU-grenseverdier for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). 
Dette produktet inneholder maks. 690 g/l VOC. 

Pakningsstørrelse:1 liter 

Produktinformasjon og anbefalinger over er gitt i god tro, og 
bygger på praktiske tester som følger forsking og utvikling over 
lang tid. Vi kan ikke påta oss ansvar for noe resultat av arbeid, da 
sluttresultatet er avhengig av faktorer utenfor vår direkte 
kontroll. Prøv alltid produktet først i tilfelle usikkerhet. 


