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27. september 2018

ERHVERVSOMRÅDER
Husk på at forskellige træsorter har forskellige 
egenskaber såsom hårdhed, indtryksmærker, føl-
somheden overfor ridser, farve mm.

Alle trægulve ændre sig med tiden, fra pakken åb-
nes og til gulvet udsættes for UV-lys. Kirsebær og 
valnød samt varmebehandlede gulve ændres mest.

Bemærk, at fedt/blanke pletter er mere synlige på 
gulve med en mat overflade, især i områder med 
meget lysindfald. Vedligeholdelsen skal altid til-
passes rummets stand.

I laserede/pigmenterede Hardwaxolierede gulve 
kan der forekomme farvevariationer i overfladen. 
Dette er naturligt for Hardwaxolierede gulve, da 
selv små variationer af oliering og pigmenteringen 
kan ses i det færdige produkt.

Daglig rengøring
• Støvsug eller tørmop gulvet for at fjerne løst 
snavs, såsom støv, løst smuds og grus

• Ved behov fugtmoppes gulvet. På større over-
flader kan Combimaskine anvendes. Sørg for at 
vandmængden reduceres til minimum. Desuden 
bør man tørre efter for at sikre at der ikke er vand 
tilbage på gulvoverfladen. Anvend BioClean til 
hårdvoksolierede gulve som rengøringsmiddel

 
• Ved rengøring af gulve i områder med risiko for 
støv, skal gulvet fugtmoppes med et surt rengø-
ringsmiddel (ph 5–5,9). Tag f.eks. 2 dl Tarkett 
Kalk og Rustfjerner (afkalkningsmiddel) til 10 li-
ter vand. Skift moppe ofte hvis den bliver beskidt. 
Rengøringen skal eventuelt gentages. Afslut med 

at fugtmoppe med vand tilsat lidt pH-neutralt ren-
gøringsmiddel

Vigtigt! Overdoser ikke! Rengøringsmetoder med 
meget vand skader altid et trægulv og skal undgås.

• Beskyttelsesmaterialerne, skal være fugtgennem-
trængelige og må ikke misfarve den færdige be-
lægning.

Løbende vedligeholdelse
Ved behov startes renoveringen med rengøring 
som skrevet ovenfor. Tilsæt herefter et tyndt lag 
af Refresher (transparent eller hvid - hvid til hvid- 
olierede overflader) til hårdvoksolierede gulve som 
skaber et langvarigt beskyttelses- og smudsafvi-
sende lag. Refresher anvendes også ved fjernelse 
af svære pletter. Se tabel til længere nede.

Reparation
Til reparation af ridser og mindre skader i overfla-
debehandlingen, anvendes Tarkett Oil repair kit. Får 
i forskellige indvarvninger som er afstemt gulvet.

Ny behandling
Ved behov for punktrenovering eller helrenovering 
af gulvet, anvend OSMO ”Polyx®-oil”(3062).

Stop snavset ved indgangen
Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftør-
ringsmåtter. Det letter den daglige rengøring og 
mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, 
at specielt grus og sand slider og skader gulvet. 
Kontorstoleunderlag og filtdupper under stole- og 
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bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser 
og mærker.

Pletguide
Tarkett hårdvoksolierede trægulve har en god 
plet-resistens. For at opnå det bedste resultat skal 
pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er 
fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt op-
vredet klud.

Plettype Fjernes bedst med

Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, 
fløde, kaffe, te

BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Chokolade, fedt, skocreme, 
hælmærker, olie, tjære, asfalt

BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Karbonpapir, farvepapir, sten-
cil, blæk, kuglepen, læbestift

Sprit

Urin, opkast BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Blod Koldt vand

Læs altid vejledningen på flasken før brug.

Advarsel!
Der er en risiko for selvantændelse når oliepro-
dukter kommer i kontakt med tekstiler. Olierede 
tekstiler (klude m.m.) skal straks sættes i vand el-
ler brændes. Ved kontakt med øjnene, skyl straks 
med meget vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

PRIVATE HJEM
Husk på at forskellige træsorter har forskellige 
egenskaber såsom hårdhed, indtryksmærker, føl-
somheden overfor ridser, farve mm.

Alle trægulve ændre sig med tiden, fra pakken åb-
nes og til gulvet udsættes for UV-lys. Kirsebær og 
valnød samt varmebehandlede gulve ændres mest.

Bemærk, at fedt/blanke pletter er mere synlige på 
gulve med en mat overflade, især i områder med 
meget lysindfald. Vedligeholdelsen skal altid til-
passes rummets stand.

I laserede/pigmenterede Hardwaxolierede gulve 
kan der forekomme farvevariationer i overfladen. 
Dette er naturligt for Hardwaxolierede gulve, da 
selv små variationer af oliering og pigmenteringen 
kan ses i det færdige produkt.

Indeklima
Den rette rumtemperatur og luftfugtighed er vigtig 
for at trægulvet ikke skal deformere mere end nor-
malt. I nye huse bør man være specielt opmærk-
som på dette. Byggefugt og høj sommerfugt kræ-
ver en god ventilation og eventuelt opvarmning. 
Luftens relative fugtighed i huset skal ligge mellem 
30 % og 60 % RF. I opvarmningssæsonen kan det 
blive for tørt, under 30 % RF, og så kræves det at der 
tilføres fugtighed.

Ved gulvvarme må temperaturen ikke overstige 
27° C.

Daglig rengøring
Ved daglig rengøring behøves der normalt kun tør-
mopning eller støvsugning. Ved grundigere rengø-
ring, fugtvaskes gulvet med en microfibermoppe. 
Tilsæt BioClean til hårvoksolierede gulve i vandet. 
Garnmopper anbefales ikke da det efterlader for 
meget vand på trægulvet.

Løbende vedligeholdelse
Ved behov startes renoveringen med rengøring 
som skrevet ovenfor. Tilsæt herefter et tyndt lag 
af Refresher (transparent eller hvid - hvid til hvid- 
olierede overflader) til hårdvoksolierede gulve som 
skaber et langvarigt beskyttelses- og smudsafvi-
sende lag. Refresher anvendes også ved fjernelse 
af svære pletter. Se tabel til højre.

Reparation
Til reparation af ridser og mindre skader i overfla-
debehandlingen, anvendes Tarkett Oil repair kit. Får 
i forskellige indvarvninger som er afstemt gulvet.

Ny behandling
Ved behov for punktrenovering eller helrenovering 
af gulvet, anvend OSMO ”Polyx®-oil”(3062).

Stop snavset ved indgangen
Stop snavset ved hoveddøren med en effektive 
aftørringsmåtte. Det letter den daglige rengøring 
og mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom 
på, at specielt grus og sand slider og skader gul-
vet. Kontorstoleunderlag og filtdupper under stole- 
og bordben beskytter og reducerer risikoen for rid-
ser og mærker.
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Pletguide
Tarkett hårdvoksolierede trægulve har en god plet-
resistens. For at opnå det bedste resultat skal plet-
ter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, 
tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet 
klud.

Plettype Fjernes bedst med

Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, 
fløde, kaffe, te

BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Chokolade, fedt, skocreme, 
hælmærker, olie, tjære, 
asfalt

BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Karbonpapir, farvepapir, sten-
cil, blæk, kuglepen, læbestift

Sprit

Urin, opkast BioClean til 
hårdvoksolierede gulve

Blod Koldt vand

Læs altid vejledningen på flasken før brug.

Advarsel!
Der er en risiko for selvantændelse når oliepro-
dukter kommer i kontakt med tekstiler. Olierede 
tekstiler (klude mm)skal straks sættes i vand el-
ler brændes. Ved kontakt med øjnene, skyl straks 
med meget vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.


