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Denne anvisning gælder for alle lakerede 
Timberman Trægulve i lys og mørk hårdttræ.

Vore kunder, både professionelle og slutbrugere, har efter-
lyst et mere “naturligt look” på lakerede gulve og stillet 
krav om en lakeret overflade, som ridses mindst muligt. 
Samtidig skal det lakerede trægulv være nemt at vedlige-
holde og reparere. 

Påføring på fabrik
90-100 gr. UV-lak påføres af 6 gange inklusiv 2 gange Anti-
Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slid stærk 
overflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 gange hærd-
ning garanterer at overfladen altid er gennemhærdet før 
emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt vedhæftning 
og ønsket farvetone.

Produkt
UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsnings midler, 
tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende labo-
ratoriekontrol.

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 fod-
tøjet. Gulvpap/plader tapes over samlingerne.

Pleje efter lægning
Gulvet kræver ingen efterbehandling efter læg ning. 

En overlakering umiddelbart efter  lægning kan ikke anbe-
fales, da slidstyrken på den lakerede overflade derved 
forringes. 

Daglig rengøring
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. 
gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes en sæbe  specielt 
beregnet til lakerede trægulve f.eks. Laksæbe. Det er vig-
tigt at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe 
- brug så lidt vand som muligt. 

Vedligeholdelse og pleje
Timberman parketgulve behandlet med Mathon lak har en 
ekstrem slidstyrke også i forbindelse med offentlige  miljøer 
som kontorer, butikker mv. Alligevel bør man beskytte 
overfladen mest muligt mod snavs og sand. Dette gøres 
bedst ved at placere en god måtte ved indgangspartier 
og vedligeholde gulvet med regelmæssig støvsugning og 
nænsom vask.  Ligeledes bør man placere køre plade under 
kontorstole og forsyne borde og stole med filtdupper.

Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af f.eks. 
Lakpleje serie, der består af Laksæbe, Lakrens og Lakpleje. 
Serien er specielt velegnet til rengøring og pleje af lake-
rede trægulve.   

Reparation
Gulvet rengøres og mellemslibes med nyt sandpapir korn 
180, evt. slibestøv fjernes ved grundig støv sugning. Herefter 
overlakeres gulvet med en egnet toplak glans 30-35. Både 
1- og 2-komponent syrehærdende samt vandbaserede lak-
ker kan anvendes.

Syrehærdende lakker har den bedste vedhæftning og er 
mest modstandsdygtige overfor slidtage, hvorfor disse 
anbefales til offentlige miljøer. 

Specielt ved vandbaserede toplakker, skal man undgå at 
slibe igennem UV-lakken, da der herved vil opstå farvefor-
skelle. Det anbefales altid at foretage en laktest for at sikre 
vedhæftning og udseende er tilfreds stillende.


