
Rengørings- og plejeanvisning  
til lakerede trægulve

07
.2

02
0/

m
s

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group
J. Trading 
Skødshovedvej 7| DK-8420 Knebel | Danmark  
Telefon +45 4019 6563 | info@jtrading.dk
www.jtrading.dk 

Hilsen fra din gulvmand:

VIGTIGE BEMÆRKNINGER: Et sundt indeklima bevarer kvaliteten af dit 
trægulv og får dig til at føle dig godt tilpas. Træ er et naturmateriale, 
der tilpasser sig luftfugtigheden ved at absorbere eller afgive fugt fra 
eller til omgivende luft. På grund af ændringer i luftfugtigheden udvider 
eller krymper træet og det kan påvirke samlingerne i trægulvet. Derfor 
anbefaler vi en rumtemperatur på 8-20°C med en relativ luftfugtighed  
på 50-60%. Et hygrometer er et godt redskab til at måle og styre  
indeklimaet. Der gives ingen garanti på det udførte arbejde.

Ved brug af plejeprodukter fra PALLMANN, især på fabriksindfarvede 
gulve, kan der i sjældne tilfælde opstå forskelle i udseendet. Vi anbefa-
ler derfor, at der testes på et lille, ikke synbart, prøveområde før brug af 
pleje produktet. 

OBS: Hjul og filtpuder skal være i plastik eller filt. Til stole med hjul anbefa-
ler vi et egnet underlag til beskyttelse af gulvet. Møbler og genstande af 
metal kræver et beskyttelsesunderlag. Ingen genstande, der  indeholder 
nogen form for blødgøringsmidler som f.eks. kunst- eller naturgummi, bør 
komme i permanent kontakt med gulvets overflade. Selvklæbende film 
eller bånd bør ikke komme i permanent kontakt med gulvets overflade.

TILLYKKE MED DIT LAKEREDE GULV! 

Du har fået dit gulv behandlet med en lak fra PALLMANN. 

LANGVARIG BESKYTTELSE AF DIT TRÆGULV 

Med beslutningen om at få dit parket- eller trægulv behandlet med 
lak sikrer du, at træet bibeholder sit naturlige smukke udseende, 
og at dit hjem udstråler en behagelig atmosfære. Selv om dine 
parketgulve er behandlet med lak, vil daglig brug med tiden sli-
de det beskyttende lag af. Derfor er rengøring og pleje vigtigt for 
vedligeholdelsen af den lakbehandlede overflade og træet. Med 
korrekt rengøring og regelmæssig pleje bevare du dit trægulvs 
smukke udseende og forlænger den forventede levetid op til 5 
gange. For at beholde dit gulv flot i længst mulig tid, er det vigtigt 
at følge anvisningerne i denne vejledning samt sikre et indeklima 
med det rigtige forhold og temperatur.

EFTER GULVET ER BLEVET BEHANDLET 

Nylakerede trægulve  må ikke anvendes før lakken er helt tør. Det 
tager som regel mellem 8-12 dage for lakken at gennemhærde. 
Nylakerede gulve bør ikke dækkes med naturlige eller syntetiske 
tæpper, fliser, membraner eller lignede i de første 8-12 dage efter 
lakering

BESKYT DIT 
TRÆGULV



FØRSTEGANGSBEHANDLING TIL
NYLAKEREDE GULVE

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSESRENGØRING

GRUNDIG RENGØRING AF MEGET
BESKIDTE TRÆGULVE

REGELMÆSSIG PLEJEBEHANDLING
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Den rette pleje,rengøring og  
vedligeholdelse sikrer langvarig 

beskyttelse af dine lakbehandlede 
trægulve 

MED PALLMANN CLEAN
PALLMANN CLEAN er et neutralt universal  
rengøringsmiddel til alle gulvtyper.

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

2.  Omryst flasken godt før brug.

3.  Opløs ca. 50 - 100 ml. PALLMANN CLEAN i 5 liter vand. 

4.  Vask gulvet med en moppe eller en klud. 

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

MED PALLMANN FINISH CARE 
PALLMANN FINISH CARE er velegnet til overfladepleje af  
alle typer parket- og trægulve.

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

2.  Omryst beholderen grundigt før brug. 

3.  Opløs ca. 50  - 150 ml. PALLMANN FINISH CARE i 5 liter  
 vand. Brug produktet ufortyndet hvis der er tydelige  
 revner, ridser, eller synsforskelle i lakken.

4.  Vask gulvet med en moppe eller klud. 

5.  Gulvet kan betrædes efter ca. 60 min. 

Moderat brugte gulvarealer
(som stuer og soveværelser) 

ca. hver  
2. måned

Mere brugte gulvarealer 
(som trapper, kontorer og gange)

ca. hver  
4. uge 

Meget brugte gulvarealer 
(bygninger som skoler, restauranter og butikker) 

ca. hver  
8 – 12 dag

MED PALLMANN CLEAN STRONG 
PALLMANN CLEAN STRONG er velegnet til grundig  
rengøring af gulve. Efter rengøringen med PALLMANN  
CLEAN STRONG er det nødvendigt at gentage processen  
med førstegangsbehandling af nye gulve (FINISH CARE). 

1.  Omryst flasken grundigt før brug. 

2.  Opløs ca. 20  - 50 ml. PALLMANN CLEAN STRONG i  
 5 liter vand.

3.  Vask gulvet med en moppe eller en klud. 

4.  Efter 2  - 5 minutter anvendes en passende børste til at skrubbe  
 gulvet med. 

5.  Fjern det opløste skidt og mop gulvet 2 gange med rent vand.  
 Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.  

Moderat frekventerede gulvarealer
(som stuer og soveværelser)

ca. en gang  
om året 

Mere frekventerede gulvarealer
(som trapper, kontorer og gange) 

ca. hver  
6. måned  

Meget frekventerede gulvarealer 
(som skoler, restauranter og butikker)

ca. hver  
1 – 3 måned   

Vedligeholdelsepleje til kommercielt brugte gulve 
Ved kommercielt anvendte gulve er det nødvendigt med et  
plejende beskyttelseslag. Dette lag sikrer en god basis for  
den beskrevne vedligeholdelses- og rengøringsprocedure 
med PALLMANN CLEAN. PALLMANN FINISH CARE  
påføres ufortyndet som beskrevet i afsnittet:  
Førstegangsbehandling til nylakede gulve. Der skal i den  
efterfølgende fornyende plejebehandling tages højde for  
mulig forekomst af mellemrum, tydelige revner, ridser eller  
synsforskelle i lakken.

MED PALLMANN FINISH CARE 
Vi anbefaler at give dit nylakerede trægulv en grund- 
behandling med en førstegangs pleje efter ca. 8 -12 dage.  
Den første grundbehandling sikrer en høj beskyttelse af  
den nylakerede træoverflade. Vær opmærksom på at alle  
behandlede trægulve skal have denne behandling.  
PALLMANN FINISH CARE er velegnet til  
overfladebehandling af alle typer parket- og trægulve. 

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

2.  Omryst flasken godt før brug.

3.  Brug ca. 20 ml. ufortyndet PALLMANN FINISH CARE pr.  
 kvadratmeter og påfør det i et tyndt og jævnt lag på gulvet.

4.  Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min. Det er  
 ikke nødvendigt at polere gulvet efterfølgende. 

BEMÆRK: Ønskes der en skridhæmmende overflade, f.eks 
i sportshaller, plejehjem eller børnehaver. Anbefales det at  
behandle gulvet med PALLMANN FINISH CARE STOP.


