
VEDLIGEHOLD OG PLEJE AF 
NATUROLIEREDE TIMBERMAN TRÆ GULVE

TIMBERMAN DENMARK A/S   
Tlf. +45 99 52 52 52
Fax +45 99 52 52 99
timberman@timberman.dk
www.timberman.dk– BEDRE I LÆNGDEN

Drift og pleje
Afsnit 4
Vedligehold Naturolie

Blad nr. 409
Side 1
Januar 2011

Anvisningen gælder for alle Naturolierede 
Timberman Trægulve i lyst og mørkt hårdttræ.

Timberman Plank, Parket, Slotsplank og Marineplank er 
oliebehandlet fra fabrik med en særdeles stærk Naturolie. 

Selvom gulvet er færdigbehandlet fra fabrik, an befaler 
Timberman, at der foretages en efterbehandling straks 
efter lægning og inden gulvet tages i brug. Dette vil styrke 
overfladen yderligere og lette den fremtidige rengøring 
og pleje af trægulvet væsentligt.

Det olierede trægulv bliver smukkere og smukkere med 
tiden, hvis det passes og plejes med jævne mellemrum.

Pleje efter lægning
Efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt og tørres over 
med en hårdt opvredet klud eller gulvmoppe. Når gulvet 
er helt tørt foretages en behandling med Plejepasta eller 
hærdende Trægulvolie, natur eller hvid, af hængig af gul-
vets fabriksoliering (følg vejl. på etiket). 

Eftersom gulvet er behandlet, er det en meget begrænset 
mængde olie, som skal påføres overfladen. Plejepasta/
Plejeolie fordeles på gulvet i et meget tyndt lag med en 
bomuldsklud eller en hvid polerepad. Ved større arealer 
kan en poleremaskine med fordel anvendes. Plejepastaen/
Plejeolien poleres godt og jævnt ned i træet. Fortsæt indtil 
det fornemmes, at træet er mættet og gulvet fremtræder 
silkemat. Når pastaen/olien efter 4-6 timer er tør, kan gul-
vet tages i brug. Daglig rengøring, Grundbehandling og 
Pleje med olie er beskrevet i understående afsnit.

Beskyt gulvet mod stort slid
Foran indgangspartier kan med fordel placeres fod-riste, 
der kan sikre at trægulvet ikke udsættes for grus og små-
sten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Ved 
indgangspartier bør placeres “gå-ren-måtter” for at for-
hindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet.

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for at 
undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres 
køreplader, eller hjul udskiftes med gummihjul egnet til 
trægulv.

Hvis der efter gulvlægning skal opstilles køkken og/eller 
andet inventar bør gulvet dækkes ned med en kraftig grå 
gulvpap, evt. 4 mm hårde masonitplader hvis der er risiko 
for, at montører eller håndværkere har småsten under 
fodtøjet. 

Gulvpap/plader tapes over samlinger. Undgå tape direkte 
på gulvoverfladen.

Daglig rengøring
Til daglig rengøring anvendes støvsuger, kost eller evt. 
gulvmoppe. Gulvet bør regelmæssigt tørres over med en 
hårdt opvredet, fugtig klud eller moppe. Til rengøring 
anvendes Oliesæbe (følg vejl. på etiket). Sæben rengør 
gulvet samtidig med, at den tilfører træet olie, hvorved 
overfladen bliver mere modstandsdygtig. Det er vigitgt at 
der ikke efterlades blankt vand på trægulvet. 
Brug ikke sæbespåner til vask af trægulve, idet der ikke til-
førers træet ekstra pleje og derved udtørrer gulvet. Pletter 
fjernes med Trærens.

Grundrengøring
Hvis gulvet er blevet forsømt eller er blevet meget snavset, 
rengøres der med f.eks. Trærens blandet i vand (se blan-
dingsforhold på etiket). I dette tilfælde bruges der også 
2 spande. Umiddelbart efter rengøringen vaskes gulvet 
over med Natursæbe, natur eller hvid for at genskabe den 
beskyttende overflade.

Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med Træpletfjerner (følg 
vejl. på etiket). Væske, som er trukket dybere ind i træets 
overflade, kan fjernes ved, at slibe træet let med groft 
sandpapir, hvilket dog kræver en efterfølgende polering 
med sandpapir korn 320, samt en behandling af flere 
gange med Plejepasta på området. En reparation vil kunne 
ses, indtil gulvet har været i brug og vasket nogle gange.

Fremtidig pleje med olie
Den fremtidige pleje med Plejepaste/Plejeolie foretages før 
gennemslid af den olierede overflade. Før gulvet behand-
les med Plejepasta/Plejeolie, rengøres det med Trærens 
(følg vejl. på etiket). Vær sikker på, at gulvet er helt tørt 
før oliebehandlingen. Plejepasta/Plejeolie bør påføres med 
klude eller ved større arealer med poleremaskine (følg vejl. 
på etiket). Træet skal have en mættet, silkemat overflade. 

Fortsættes på blad 409, side 2



Drift og pleje
Afsnit 4
Vedligehold Naturolie

Blad nr. 409
Side 1
Marts 2011

Der må ikke efterlades overskydende Plejepasta/Plejeolie 
på overfladen, idet det vil danne blanke skjolder. Efter ca. 
4-5 timer (ved 18-20°C) kan gulvet igen tages i brug. Efter 
48 timer kan gulvet atter rengøres med Sæbe.

OBS!! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og 
pads vædet med olie/pasta skylles  i vand og bortskaffes i 
lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter brug.

Reparation
Ved beskadigelse eller meget slidte brædder, kan enkelt-
stave eller hele brædder udskiftes - det anbefales at 
kontakte en professionel gulvmontør. Ved genoliering 
anvendes slibning med sandpapir, startende med korn 
80 og sluttende med korn 320. Det anbefales at reparere 
med Reparationsolie og evt. efterpolere med Plejepasta/
Plejeolie i flere opbyggende lag. Glansgraden kan variere 
efter en reparation, men vil som regel udjævne sig efter 
gulvvask.

Påføring på fabrik
Med ny teknologi og maskiner er det muligt at påføre 
træets overflade mere olie end tidligere. Med naturolie 
er de oliebehandlede trægulve vendt tilbage med fornyet 
styrke.

Den ny teknologi gør det muligt at påføre i alt 25 gr. 
Naturolie pr. m² ved 2 gennemløb. Det giver en forstærket 
gulvflade, der er lettere at pleje og vedligeholde.

Overfladen fremstår fuldt afhærdet. Ved en efterbehand-
ling med f.eks Plejeolie eller Plejepasta, inden gulvet tages 
i brug, vil overfladen blive styrket yderligere og lette den 
fremtidige pleje af trægulvet væsentligt. 

Olien påføres som natur eller i en hvidpigmenteret udgave 
til lyse træsorter som f.eks. ask og eg.


