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RengøRings- og vedligeholdelsesvejledning

Grundlæggende:
Korrekt rengøring og vedligeholdelse fører til en lang levetid og 
en bevarelse af dit trægulvs værdi.

Forebyggende foranstaltninger:
En stor del af det snavs, der føres ind i bygninger, kan minimeres 
ved brug af egnede dørmåtter. I indgangsområder bør der lægges 
måtter og løbere, som beskytter trægulvets overflade mest 
muligt, imod indførsel af vådt og tørt snavs. Disse skal inkluderes 
i den løbende rengøringsproces. Kontorstolehjul og anden 
rullende belastning skal i henhold til DIN EN 12 528 og DIN EN 
12 529 være forsynet med bløde hjul type W, 
af lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der 
bevæger sig på trægulvets overfladen, skal være forsynet med 
nopper af filt eller anden blødt og lyst materiale 
(TPU, PTFE). Ligesom trægulvet, skal kontorstolehjul og nopper 
også rengøres hyppigt, og deres funktionalitet skal kontrolleres. 
Læg ikke materialer, der indeholder blødgørere, direkte på 
trægulvbelægning (f.eks. gummi), og anvend heller ikke tape på 
overfladen.

Slutrengøring på byggepladser:
Den nylagte trægulv skal rengøres før 
ibrugtagningen(byggerengøring).Fjern tørt snavs og andet der er 
tilført gulvbelægningen i byggeperioden, ved fejning og grundig 
støvsugning. Anvend efterfølgende UZIN Hardwood Care (i 
forholdet 1 : 100 / 100 ml i 10 liter vand). Det fortyndede 
rengøringsmiddel fordeles på gulvet med en mikrofibermoppe. 
Forsigtig: Trægulve er fugtfølsomme. Brug ikke moppen våd, men 
fugtet. Undgå ophobninger af materiale. Følg altid trægulvs 
producentens anbefalinger.

Førstegangspleje:
Det anbefales at man udfører en Førstegangspleje på det 
nylakerede trægulv efter ca. 8 til 12 dage. Denne behandling 
garanterer en ideel beskyttelse af lakken. Desuden skal der også 
udføres en Førstegangspleje efter en Grundrengøring af 
eksisterende brugte trægulve. Fjern snavs og støv på gulvet 
med en moppe, kost eller støvsuger. Ryst beholderen godt 
før brug. Anvend UZIN Hardwood Care jævnt tyndt doseret 
ca. 7 – 10 ml pr. m² med en moppe. Overfladen kan anvendes 
efter ca. 60 minutter. Det er ikke nødvendigt at polere.

Løbende	vedligeholdelsesrengøring:
Fjern snavs og støv på gulvet med en moppe, kost eller 
støvsuger. Ryst beholderen godt før brug. Fortynd UZIN 
Hardwood Care i et forhold på ca. 100 – 250 ml i 10 liter 
vand. I tilfælde af samlinger, kraftige ridser og forskellige i 
glansniveau bruges den ufortyndet. Påfør tyndt med en 
moppe eller klud. Overfladen kan anvendes efter ca. 60 
minutter. Forsigtig:	Ændring	til	andet	rengøringsmiddel	
kan	 påvirke	 denne	 særlige	 vedligeholdelseseffekt	
negativt.

Moderat	brug 
(stue og soveværelse)

ca.	hvert	2.	mdr.

Medium	brug	
(trapper, kontorer, gange)

ca.	hver	4.	uge

Kraftig	brug	(restauranter, 
skoler, indkøbsområder)

ca.	hver	8.	til	12.	dag

Vigtige	bemærkninger:
Et sundt indeklima fører til menneskers velvære og til 
bevarelse af trægulves værdi. Træ er et naturmateriale, der 
tilpasser sig til luftfugtigheden ved at absorbere eller afgive 
fugt fra eller til den omgivende luft. På grund af ændringer 
i fugtigheden svulmer eller krymper træet, og det kan 
påvirke samlingerne i gulvet. Derfor anbefaler vi en stue-
temperatur på 18 – 20 °C og en RF på 50 – 60 %. Et 
hygrometer er et godt middel til at måle og styre 
indeklimaet.

Trægulvbelægninger er fugtfølsomme. Brug ikke moppen våd, 
men kun fugtet. Undgå ophobninger af materiale. Vær 
opmærksom på trægulvproducents anbefalinger.

Efter lægningen af nylakerede trægulve kan disse først 
belastes, når lakken er helt tør (ca. 8 til 12 dage). I løbet 
af denne periode må trægulvet ikke dækkes til med kunst, 
tekstilbelægninger eller folie.

Lakerede Træ- og korkgulve




