
TILLYKKE MED DIT NYE GULV! 

Du fået lagt et parketgulv eller trægulv, som er blevet 
oliebehandlet med enten PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN 
HARDWAX OIL. 

LANGVARIG BESKYTTELSE AF DIT TRÆGULV 

Med beslutningen om at behandle dit parket- eller trægulv 
med olie sikrer du, at træet bibeholder sit naturligt smukke 
udseende, og at dit hjem udstråler en behagelig atmosfære. 
Selv om dine parketgulve er behandlet med olie, vil dagligt 
brug med tiden slide det beskyttende lag af. I henhold til DIN 
18356, den tyske norm for trægulve, er rengøring og pleje 
derfor yderst vigtig for vedligeholdelsen af den 
oliebehandlede overflade og i sidste ende træet. Med korrekt 
rengøring og regelmæssig pleje bevarer du dit trægulvs 
smukke udseende og forlænger den forventede levetid op til 
5 gange. Du kan kun gøre garantien fra gulvlæggeren 
og producenten af parketgulvet og parketolien gældende, 
hvis du overholder anvisningerne i denne vejledning samt 
sikrer et indeklima med den rigtige temperatur. 

DE FØRSTE DAGE EFTER GULVET ER LAGT 

Nyolierede trægulve må først betrædes, når olie- 
eller voksbelægningen er helt tørret (ca. 7 til 10 dage), og i denne 
periode må de ikke dækkes med kunst- eller tekstilbelægninger eller 
folie. 

Sådan vedligeholder du dit parketgulv:                                                
Gode råd fra din professionelle gulvlægger: 

VIGTIGE BEMÆRKNINGER: Et sundt indeklima bevarer værdien 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 
den omgivende luft. På grund af ændringer i luftfugtigheden svulmer eller 
krymper træet, og det kan påvirke samlingerne i trægulvet. Derfor 
anbefaler vi en rumtemperatur på 18-20 °C med en relativ luftfugtighed på 
50-60 %. Et hygrometer er et godt redskab til at måle og styre indeklimaet. 
Der overtages ingen garanti for det udførte arbejde. I tilfælde af tvivl kan du 
foretage din egen test. 

Denne rengørings- og vedligeholdelsesvejledning gælder i henhold til DIN 
18356 (tysk norm for parket- og trægulve) for alle parket- og trægulve, som 
er oliebehandlet med PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN 
HARDWAX OIL og vedligeholdt med plejeprodukter fra PALLMANN. 

OBS: Hjul og filtpuder skal være i plastik eller filt i overensstemmelse med 
DIN EN 12529. Til drejestole anbefaler vi et egnet underlag til beskyttelse 
af gulvet. Møbler og genstande i metal kræver et beskyttelsesunderlag. 
Læg ikke materialer, der indeholder blødgørere (f.eks. gummi), direkte på 
parketgulvet, og anvend heller ikke tape på overfladen. 
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Rengørings- og 
vedligeholdelsesvejledning til 
træ- og parketgulve, som er 
blevet oliebehandlet med  
ECO OIL 1K eller 
HARDWAXOIL 
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Grundbehandling med ECO OIL CARE
Vi anbefaler at behandle nyolierede parket- og trægulve 
efter ca. 7-10 dage. Den første behandling sikrer en optimal 
beskyttelse af gulvet.
Denne behandling kan bruges til alle nyslebne gulve.
PALLMANN  ECO OIL CARE er velegnet til vedligeholdelse 
af alle oliebehandlede parket- og trægulve, som er blevet 
behandlet med PALLMANN ECO OIL 1K eller 
PALLMANN HARDWAX OIL. 
1. med en fin børste, støvsuger eller moppe. Derefter 

renses gulvet med PALLMANN CLEAN. Er der spor 
efter olie, fedt eller voks på gulvet, skal gulvet 
grundrengøres med PALLMANN CLEAN.

2. Omryst beholderen godt inden brug.
3. Påfør i et jævnt tyndt lag ca. 20-30 ml ufortyndet 

PALLMANN ECO OIL CARE pr. m² med en moppe.
4. Efter ca. 1 time kan gulvet betrædes.

Det er ikke nødvendigt at polere.

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDENDE 
RENGØRING 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDENDE 
RENGØRING MED PALLMANN CLEAN 

PALLMANN CLEAN er et neutralt universalrengøringsmiddel 
til gulve. 

1. Først fjernes snavs og støv fra gulvet med en fin børste, 
støvsuger eller moppe. 

2. Omryst beholderen godt inden brug.
3. Fortynd PALLMANN CLEAN i forholdet ca. 50-100 

ml til 5 liter vand.
4. Rengør med moppe eller en fugtig klud (ikke våd).

Den vedligeholdende rengøring afhænger af mængden af snavs 
og det ønskede hygiejneniveau. 

GRUNDRENS TIL MEGET BESKIDTE GULVE

GRUNDRENS MED PALLMANN CLEAN 
PALLMANN CLEAN er til grundig rengøring af gulvet. 
Gulvet skal genbehandles med ECO OIL CARE 
efterfølgende.
1. Ryst beholderen godt inden brug.

2. Brug 200 ml PALLMANN CLEAN ufortyndet eller fortyndet 
med 5 liter vand.

3. Påføres med moppe eller en fugtig klud (ikke våd). 
4. Lad produktet virke i ca. 2-5 minutter, hvorefter du kan 

skrubbe gulvet med en egnet børste. 
5. Fjern det løsnede snavs og vask derefter to gange med rent 

vand. Gentag processen om nødvendigt.

ca. 

 
1 gang om året

ca. hver 
6. måned

ca. hver 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDENDE RENGØRING 

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDENDE 
RENGØRING MED PALLMANN ECO OIL CARE 

PALLMANN ECO OIL CARE er egnet til 
vedligeholdelse af alle oliebehandlede parket- og 
trægulve, som er blevet behandlet med PALLMANN 
ECO OIL 1K eller PALLMANN HARDWAX OIL
4. 1. Brug PALLMANN CLEAN til vedligholdende 

rengøring
5. 2. Ryst beholderen godt inden brug.
6. 3. Vedligeholdende rengøring: Fortynd ca. 250 ml. 

PALLMANN ECO OIL CARE med 5 liter vand. I 
tilfælde af samlinger, kraftige ridser og forskelle i 
glansniveau bruges rengøringsmidlet ufortyndet.

7. 4. Påføres med moppe eller en fugtig klud (ikke 
våd). 

8. 5. Efter ca. 1 time kan gulvet betrædes. 

Vedligeholdelse og pleje til kommercielt brugte gulve
I den kommercielle sektor er det nødvendigt at lægge et 
såkaldt offerlag på gulvene, inden den ovenfor 
beskrevne vedligeholdende rengøring med PALLMANN
CLEAN kan påbegyndes. 
Derfor anvendes PALLMANN ECO OIL CARE 
ufortyndet, som allerede beskrevet i afsnittet 
"GRUNDBEHANDLING TIL GULVE MED 
PALLMANN ECO OIL CARE". I tilfælde af samlinger,
kraftige ridser og forskelle i glansniveau bruges 
rengøringsmidlet ufortyndet. 

Kraftig brug Ca. hver 
(restauranter, skoler, butikker) 8.-12. dag 

BEMÆRK: Gulve i den kommercielle sektor benyttes generelt 
mere end gulve i private hjem. Derfor gælder der i den 
kommercielle sektor, som f.eks. butikker, restauranter osv., 
særlige krav til og tilsvarende kortere intervaller for rengøring 
og vedligeholdelse af træ- og parketgulve. 
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50-  
100 

5 l 
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20-
30 1 time 

1 m² 

ml 
250 

5 l 

1 time 

Moderat brug 
(stue og soveværelse) 

Medium brug 
(trapper, kontorer, gangarealer) 

2.

4.

 måned 

Ca. hver 
 uge

Ca. hver 

Moderat brug 
(stue og soveværelse) 
Medium brug 
(trapper, kontorer, gangarealer) 
Kraftig brug 
(restauranter, skoler, butikker) 1-3. måned

Den rette  
rengøring og vedligeholdelse sikrer 

langvarig beskyttelse af dine 
oliebehandlede parketgulve. 

BEHANDLING AF 
NYE TRÆ- OG PARKETGULVE
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