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Rengøring efter lægning
 Gulvet må først vaskes med vand dagen efter monteringen. 

 Grundrengøring af gulvet skal foretages skånsomt med en hårdt opvredet klud 
uden brug af meget vand eller stærke kemikalier. 

Daglig rengøring
Den daglige rengøring foretages ved støvsugning med børstemundstykke eller 
fejning med blød kost. 

Vask
Naturgulve er fugtfølsomme, derfor må der ikke anvendes større mængder vand 
under rengøringen. Anvend altid en hårdt opvredet klud. Alt overskydende vand 
skal omgående tørres op. Øvrigt vandspild må ikke ligge på gulvet over læn-
gere tid. Det skal tørres op omgående. Gulvet må aldrig påføres så meget vand, 
at det står »blankt«

Vaskevandet tilsættes et PH-neutralt rengøringsmiddel anvend f.eks.  Wicanders 
SoftCleaner, der er specielt udviklet til daglig/ugentlig rengøring af alle 
 Wicanders gulve. 1 liter rækker til ca 400 m2 gulvvask.

Tilsæt 50-100 ml Wicanders SoftCleaner i en spand med 10 liter vand og 
vask overfladen eller brug blandingen som spary rengøring. Gulvene må kun 
 moppes med en hårdt opvredet klud.

Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier eller sæber/
andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen. 

Beskyt gulvet
Ved alle indgangsdøre bør gulvet beskyttes med en måtte i en passende størrel-
se, som kan opsamle snavs og sandkorn. Derved beskyttes gulvfladen mod grove 
ridser. Anvend  aldrig måtter med  latex bagside da de kan misfarve overfladen. 

Gulvene er beskyttet med en klar slidstærk vinyloverflade. Men  udsættes  gulvene 
for skarpe genstande som sten og grus, kan overfladen blive ridset. 

Under kontorstole med »hårde« plast hjul skal udlægges køreplade, eller hjulene 
udskiftes til »bløde« plast hjul. 

Stoleben m.m. skal beskyttes med filt, da f.eks. stoleben  med hårde plastdupper 
kan give små overfladeridser i gulvet. 

Færdsel med stilethæle kan give mærker i gulvet.

Vedligeholdelse
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Hvorfor rengøre og vedligeholde 
Forebyggende behandling
En passende luftfugtighed i  rummet er 35-65% RF ved 20 
grader (stue temperatur). Ved meget høj temperatur i rum-
met, risikeres det, at den indendørs luftfugtighed falder så 
meget, at der er  risiko for at gulvet kan tørre ud.

Kork og træ er begge naturmaterialer, derfor kan mate-
rialet krympe og resultere i svagt synlige samlinger. Brug 
evt. en luftfugter for at undgå dette. Det naturlige korkma-
teriale kan med tiden falme lidt ligesom træ, når det bli-
ver udsat for sollys igennem længere tid. For at  minimere 
dette kan der bruges gardiner eller anden form for sol-
afskærming.

Resultatet af et misligholdt gulv i brug
Der vil være synlige ridser – gulvet virker dårligt – snavs 
på  overfladen forøges – gulvet vil langsomt blive slidt ned. 

Hvordan forebygges synlig  slidtage?
•  Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er 

lagt, bør hele gulvfladen  beskyttes med enten træfiber-
plader eller en kraftigt plastmåtte. Plastik kan ikke anbe-
fales, da det kan misfarve overfladen.

•  Vælg gulvtype udfra det forventede brug og trafik i rum-
met, dette ses udfra Klasse (En 685).

•  Stop snavset ved døren. 85% af alt snavs kommer ind 
denne vej. Læg en effektiv dørmåtte, som tager det 
værste snavs fra skoene.

• Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet.

• Brug filtdutter under bord- og stoleben.

Hvordan forbliver gulvfladen pæn ?
•  Undgå fugt på gulvoverfladen.

•   Regelmæssig støvsugning, aftørring eller mobning af 
gulvet.

•   Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter 
der indeholder slibemidler eller  opløsningsmidler.

•   Brug  ikke gummimåtter eller gummihjul, da det kan 
mis    farve gulvet. Undtaget er kontorstole med godkend-
te hjul. 

•   Rengør altid dit Wicanders gulv regelmæssigt med 
enten Wicanders SoftCleaner eller andre milde ren-
gøringsprodukter med neutral PH-værdi.
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Vigtigt!
Hold øje med skocreme og stoleknopper da de 
kan indeholde kemikalier som misfarver vinyl-
overfladen.
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