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Lakkerede trægulve
Timberman’s trægulve er forsynet med 6-7 lag lak med 
   Anti-Scratch i tykkelse ca. 100 gr. pr. m2. Lakken er mo-
dificeret til optimal brug på arealer i privat beboelse og 
erhverv. Alligevel er det nødvendigt, at man tager visse 
forholdsregler som brug af måtter ved indgangspartier, filt 
under møbler, køreunderlag til kontorstole samt jævnlig 
rengøring, pleje og ved ligehold.

Årsagen til skader på et lakeret trægulv skyldes ofte, at der 
forefindes sandkorn og andet snavs på overfladen. Dette 
virker som sandpapir og vil hurtigt slide lakken væk og 
sætte sig i træets porer.  

Stole- og bordben, der ikke er beskyttet med filtdupper 
 eller med dårlige dupper, medfører et uforholdsvis hurtigt 
slid. Ligeledes ses ofte slid i møbelområder forårsaget af 
fodtøj. 

Kontorstole uden beskyttelsesplader vil give skader på 
overfladen. Køkkener hvor man bevæger sig meget på et 
mindre areal slides hurtigere. Større husdyr forårsager ofte 
et øget antal ridser og skader på trægulvets overflade.

Den eneste mulighed for udbedring af skader på et lakeret 
trægulv vil normalt være afslibning til trærent samt en ny 
lakering.

UV-olierede trægulve
UV-olien påføres træet og hærdes ved UV-bestråling. UV-
olien udmærker sig ved at give en relativ god beskyttet 
overflade, men kræver mere vedligehold end lak. 

Der kan med fordel påføres et ekstra lag olie umiddelbart 
efter lægning. Den ekstra olie lukker overfladen effektivt, 
og gør gulvet lettere at pleje og vedligeholde fremover.

Det er nødvendigt, at man tager visse forholdsregler som 
brug af måtter ved indgangspartier, filt under møbler, kø-
reunderlag til kontorstole samt jævnlig rengøring, pleje og 
ved ligehold.

Årsagen til skader udover ovennævnte ved lak er ofte, at 
der ikke har været foretaget regelmæssigt vedligehold 
med Plejeolie  eller Plejepasta. Det er meget vigtigt, at der 
påføres ny olie før den eksisterende olie er slidt igennem. 

Udbedring af større skader kan ske med afslibning og ny 
oliering, i lettere tilfælde med opskuring, afrensning og ny 
olie.

Naturolierede trægulve
Naturolien er påført i 25 gr. tykkelse pr. m2 over 2 gange. 
Dette giver en optimal mængde af olie i træet. Overfladen 
er diffusionsåben, hvorfor træet kan ånde samt optage og 
afgive fugt. 

Alligevel bør man påføre ekstra lag olie umiddelbart efter 
lægning. Den ekstra olie lukker overfladen effektivt, giver 
et mere færdigt og ensartet resultat, samt gør gulvet let-
tere at pleje og vedligeholde fremover.

Det er nødvendigt, at man tager visse forholdsregler som 
brug af måtter ved indgangspartier, filt under møbler, kø-
reunderlag til kontorstole samt jævnlig rengøring, pleje og 
ved ligehold.

Skader på naturolierede trægulve opstår ofte grundet 
mangelfuld vedligeholdelse med plejeolie og sæbe. 

Arealer som køkkener og entreer med et større slid, kræver 
mere og oftere vedligehold.

Beskadigede naturolierede trægulve er nemmere at gen-
oprette med en opskuring eller let afslibning, afrensning 
samt ny oliebehandling.

En partiel reparation af gangarealer og småridser er mulig. 
Glansgraden kan dog variere efter en reparation, men vil 
som regel udjævne sig efter gulvvask.

Forholdsregler uanset overfladebehandling
Uanset trægulvets overfladebehandling er det nødvendigt 
at tage visse forholdsregler, der hjælper med at beskytte 
gulvets overflade og derved give det en større holdbarhed:

•  Anvend udvendige skraberiste for at fjerne snavs og små-
sten fra fodtøj.

•  Anvend gå-ren-måtter ved indgangspartier for at mini-
mere fugt og snavs på trægulvene.

•  Hyppig støvsugning hindrer sand og småsten, i at give
ridser og blive trådt ned i træet.

•  Brug filtdupper under bord- og stoleben.

•  Læg evt. måtter foran vask og komfur, for at minimere
partiel slitage.

•  Anvend egnet køreunderlag til kontorstole.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan findes på:
www.gulvbranchen.dk og www.timberman.dk


