
Sådan vedligeholder du dit parketgulv:

Rengørings- og plejeinstruktioner 
til olierede trægulve

J. Trading
Skødshovedvej 7, Dejret
8420 Knebel

Tlf.: +45 4019 6563
E-mail: info@jtrading.dk

Beskyt
         dit parketgulv!
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Tillykke med dit nyt gulv!

Du har valgt et hardwood- eller et trægulv, som er blevet
behandlet med PALLMANN MAGIC OIL 2K-serierne 
eller SOYABASE PLUS. 

Livsvarig garanti på dit trægulv

Med beslutningen om at olieimprægnere dit hard-
wood- eller trægulv har du sikret en naturlig og smuk 
træoplevelse i et behageligt levemiljø. De beskyttende
lag som dit gulv er blevet behandlet med i olierings-
processen bliver konstant udsat for slitage hver dag. 
Rengøring og pleje af gulvet er derfor meget vigtig 
for at beskytte den oliebehandlede overflade, træet 
herunder og træets generelle fremtoning i overens-
stemmelse med DIN-standarderne DIN 18356 og 
DIN 18367. Den korrekte og tilpassede rengøring og 
plejeprocedure kan ved regelmæssig behandling for-
længe den naturlige skønhed af dit trægulv og yder-
mere forlænge gulvets levetid med op til 5 gange. I 
det følgende vil det blive forklaret, hvordan du opnår 
garanti på dit gulv fra professionelle gulvlæggere såvel
som fra parketgulvs- og hardwood- olieproduktsfabri-
kanterne ved helt simpelt at følge de efterfølgende 
instruktioner for rengøring og pleje af dit gulv og på 
samme tid skabe et sundt indeklima for dit trægulv.

Efter dit trægulv er blevet lagt

Ny-olierede eller voksede trægulve må ikke betrædes i
mindst 12 timer (24 timer ved brug af SOYABASE PLUS)
for at sikre at olien eller vokslaget er fuldstændigt tørt. 
Dette gælder især for vandbaserede produkter eller 
andre ikke-aggressive væsker som ikke må komme 
i berøring med den ny-olierede overflade i mindst 
12 timer (4 – 7 dage ved brug af SOYABASE PLUS). 
Jo mere det ny-anlagte gulv bliver beskyttet i løbet af 
de første dage desto længere levetid opnås for træg-
ulvet. Fuld brug af gulvet herunder placering af tunge 
møbler herpå bør som minimum ventes med indtil der 
er gået 12 timer (4 – 7 dage ved brug af SOYABASE 
PLUS). Ny-olierede trægulve bør ikke dækkes med 
naturlige eller syntetiske tæpper, fliser, membraner eller
lignende inden for de første 12 timer efter olieringen 
(4 – 7 dage ved brug af SOYABASE PLUS).

Vigtige noter: Et sundt indeklima er ikke kun sundt for mennesker men er 
også med til at forlænge levetiden på dit trægulv. Træ er et naturligt produkt 
som arbejder og vil derfor reagerer i forhold til luftfugtigheden enten ved at 
absorbere eller fordele fugten fra luften. Ændringer i luftfugtigheden kan
bevirke at træet enten trækker sig sammen eller udvider sig og på denne 
måde være skyld i at der opstår mellemrum mellem plankerne. På grund af 
dette anbefaler vi en permanent rumtemperatur på 18 – 20 °C med en luft-
fugtighed på 50 – 60 %. Et hygrometer kan hjælpe med at sikre måling og 
kontrol med indeklimaet. Der kan ikke gives nogen garanti for det udførte 
arbejde. Såfremt du er i tvivl, kan du udføre eksperimenter i forhold hertil selv.

Disse rengørings- og plejeinstruktioner kan bruges til alle hardwood- og træg-
ulve, som overholder DIN 18356 (parketgulve) og DIN 18367 (hardwood) og 
er blevet overfladebehandlet med PALLMANN MAGIC 2K, -ERGO, -COLOR 
og SOYABASE.

VÆR OPMÆRKSOM: Møbelhjul og skinner skal opfylde DIN EN 12529 (synte-
tisk eller filt). Metalmøbler og andre metaldele skal placeres på et beskyttende
underlag. Elementer, der indeholder blødgøringsmidler som for eksempel
kunstig eller naturlig gummi, må ikke komme i permanent kontakt med gulvets
overflade. Klæbebånd eller isolerbånd må heller ikke komme i permanent 
kontakt med træets overflade.



Den rigtige rengøring og pleje 
er din livsgaranti på dit 

oliebehandlede parketgulv.

Den basale rengøring med PALLMANN CLEAN 
og efterfølgende efter-oliering bør overlades 
til en professionel.

Hyppigheden og behovet for en basal rengøringen 
bestemmes af brugen og hvor synlig slitagen er 
på hardwood-gulvet. Efterolieringen med den rette 
olie kan kun ske efter gulvet er blevet ordentligt 
rengjort med PALLMANN CLEAN.

Lettere frekventerede gulvarealer 
som kun sjældent bliver vasket

Meget beskidte gulve der 
anvendes til kommercielt brug

Normalt frekventerede stuer

en gang 
om året

hver til hver 
tredje måned

en til to gange 
om året

Basal rengøring til tackling af kraftig smuds

Vedligeholdelsespleje med 
PALLMANN MAGIC OIL CARE

Velegnet til overfladebehandling af alle oliebehandlede
hardwood- og trægulve.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, 
moppe eller støvsuger.

2. Omryst beholderen godt før brug.

3. Såfremt der er tydelige grånende områder på gulvet, 
skal koncentrationen af produktet hæves 
(hvis nødvendigt anvendes produktet ufortyndet).

4. Fordel produktet ligeligt på gulvet i retning med 
årerne med PALLMANN MOP og lad gulvet tørre.

5.  Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min.

Moderat frekventerede gulvarealer 
(som stuer og soveværelser)

ca. 
2 måneder

Meget frekventerede gulvarealer 
(som skoler, restauranter og butikker)

ca. 
8 – 12 dage

Mere frekventerede gulvarealer 
(som trapper, kontorer og gange)

ca. 
4 uger

1 h

ml
500

10L

Vær opmærksom på:
Kommercielt anvendte områder 
er typisk mere brugte, hvilket betyder 
at der er specielle anbefalinger 
hvad angår rengørings- og vedligholdel-
sesintervallerne for hardwood-gulve 
i den kommercielle sektor (eksempelvis: 
butikker, restauranter etc.).

Regelmæssig vedligeholdelsesrengøring

Regelmæssig vedligeholdelsesrengøringHurtig vedligeholdelsesrengøring

En hurtig vedligeholdelsesrengøring 
med PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER 
som zalternativ til den regelmæssige 
vedligeholdelsesrengøring.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin 
børste, moppe eller støvsuger.

2. Omryst beholderen godt før brug

3. Sprøjt PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER 
på det/de relevante områder

4. Fortsæt med rengøringen som sædvanligt ved 
at bruge PALLMANN CLEAN & GO MOP og en 
PALLMANN MICRO FIBRE CLEANING CLOTH.

Vedligeholdelsesrengøring ved brug af 
PALLMANN CLEAN 

PALLMANN CLEAN er et naturligt universal 
rengøringsmiddel til alle gulvtyper.

1.  Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, 
moppe eller støvsuger.

2. Omryst beholderen godt før brug

3. Opløs ca. 100 – 200 ml PALLMANN CLEAN i 10 l. vand.

4. Vask gulvet med en moppe eller en klud.

Vedligeholdelsesrengøringen afhænger af hvor beskidt gulvet 
er og den ønskede hygiejnestandard.

ml
100 -
200

10L


