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Behandling og pleje
Moland gulve
GENERELT OM TRÆGULVE

MATLAKEREDE GULVE

OLIEREDE GULVE

Indeklima

Før ibrugtagning

Før ibrugtagning

Såvel trægulve som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for både
trægulve og mennesker er en rumtemperatur på
ca. 20˚C og en relativ luftfugtighed på ca. 50 %
(min. 35 % og maks. 65 % i ganske korte perioder).

Et matlakeret gulv fra Moland kan, med fordel,
inden det tages i brug, behandles med Moland
Lakpleje Mat. Moland Lakpleje Mat lukker de små
revner mellem brædderne hvilket gør overfladen
tæt og smudsafvisende. Moland Lakpleje Mat
påføres, i forholdet 1 del Moland Lakpleje Mat til
10 dele vand, den rene og tørre lak-overflade med
en opvredet klud i træets åreretning. Ryst dunken
grundigt før brug. Gulvet skal være tørt, inden
man går på det.

Ved olierede gulve anbefales det at oliere gulvet
en ekstra gang inden ibrugtagning, som anvist
i afsnittet ”Ekstra oliering”. I rum der er stærkt
belastede f.eks. gangarealer, køkkener, kontor- og
forretningslokaler m.m. skal gulvet have en ekstra
oliering inden ibrugtagning, som anvist i afsnittet
“Ekstra oliering”.

I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder,
anbefales det at anvende luftbefugtere og/eller
sætte skåle med vand på radiatorer. Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt
at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer.
Anskaf evt. et hygrometer.
Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes
egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med
luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid
være den samme, og man må derfor forvente, at
der kan opstå større fuger end normalt i f.eks.
fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Et trægulv vil først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gode råd
For at skåne trægulve, anbefales det, at anvende
filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole
bør udstyres med egnede hjul til trægulve, og det
anbefales at lægge akrylplader under kontorstole.
Vær opmærksom på blomsterkrukker, vaser og
lignende, som placeres direkte på trægulve. Hvis
du ikke er helt sikker på, om de er tætte i bunden,
bør du anbringe dem på en opsats, så direkte
kontakt med gulvet undgås.
Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at
forhindre snavs o.l. på trægulvet.

Vigtigt!
Er den behandlede overflade nedslidt (f.eks. ved
stærkt belastede områder, som døråbninger,
under stole eller lign.), er gulvet ikke beskyttet, og
der kan opstå skader på gulvet som ikke er omfattet af reklamationsretten.

Gulvvarme
Da samtlige informationer angående gulvvarme
ikke kan gennemgås i denne vejledning, bedes du
kontakte vores tekniske afdeling på tlf. +45 9614
5000 eller se yderligere information på
www.moland.dk.
Vær dog især opmærksom på følgende:
// Temperaturen på oversiden af gulvet må ikke
overskride 27⁰ C, dog maks. 24⁰ C på udvalgte
gulve.
// Ahorn og Bøg må ikke anvendes på gulvvarme.

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af matlakerede gulve
foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask
anvendes rent, lunkent vand og en godt opvredet
klud. Er lakoverfladen blevet slidt og trist, tilsættes
vaskevandet Moland Lakpleje Mat i forholdet 1 del
Moland Lakpleje Mat til 50 dele lunkent vand. Den
lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

Grundrengøring
En grundrengøring kan foretages med Moland
Trærens i forholdet 1 del Moland Trærens til 20
dele lunkent vand, hvis der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm.
Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne
grundrengøring kan ved stærk tilsmudsning
gentages. Når overfladen er tør, påføres igen
Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet “Før
ibrugtagning”.
På et lakeret gulv, der har været behandlet med
mange forskellige lakplejetyper, kan en grundrengøring kræve en specialbehandling. Bland 6-8 dele
Moland Trærens og 1 del 3-dobbelt salmiakspiritus
i en spand med ca. 8 l lunkent vand. Vær opmærksom på, at overdosering af salmiakspiritus kan
give misfarvninger af træet.
Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/
gulvskrubbe. Aftør overfladen med en ren, tør
bomuldsgulvklud. Når overfladen er tør, påføres
igen Moland Lakpleje Mat, som anvist i afsnittet
“Før ibrugtagning”.

Genlakering
Med årene bliver gulvets lakoverflade nedslidt eller
ridset, og en genlakering kan være nødvendig. Ved
genlakering af UV-lakerede gulve vurderes det, om
en let afslibning er nok, eller om det er nødvendigt
at slibe til træet er helt fri for lakrester. For at
finde den løsning, der giver det bedste resultat og
udseende, anbefaler vi at man rådgiver sig med et
gulvsliber firma.

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af et olieret gulv foregår
med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en opvredet klud.
Specielt for gulve af løvtræ (eg, ask, bøg,
merbau m.m.).
Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det
med Moland Oliepleje Natur/Hvid i forholdet 1 del
Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand. Følg
i øvrigt anvisningen på etiketten.
Specielt for gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.).
Er gulvet lettere tilsmudset, vaskes det med
Moland Sæbe Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland
Sæbe til 40 dele lunkent vand. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten.

Grundrengøring
Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes
det med Moland Trærens (se anvisning på etiket).
Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af Moland Oliepleje Natur/Hvid i lunkent vand
på gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.).
På gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.) vaskes med
en kraftig opløsning af Moland Sæbe Natur/Hvid i
varmt vand.
Den efterfølgende vask foretages, når gulvet er
overfladetørt.

Småreparationer
Små skader på gulvet, f.eks. brandmærker eller
genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren
ståluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir.
Det afslebne sted påføres en af Molands gulvolier,
evt. af flere omgange for at ramme farven bedst
muligt:
Moland Gulvolie Natur/Hvid: Fordel et jævnt lag
olie med en svamp, så overfladen er blank og våd.
Lad olien trække i ca. 15 min., tilfør evt. mere olie,
hvis overfladen tørrer ud. Poler den olierede flade
grundigt med en tør bomuldsklud.
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid: Fordel et meget tyndt lag olie og poler omgående og grundigt
med en tør bomuldsklud.
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Ekstra oliering (Skal gøres inden ibrugtagning ved
stærkt belastede gulve).
Før den ekstra oliering påbegyndes, skal gulvet
vaskes med Moland Trærens i forholdet 1 del
Moland Trærens til 60 dele lunkent vand. Gulvet
skal være helt tørt, inden olieringen påbegyndes.
Moland har 2 forskellige olietyper: Moland Gulvolie Natur/Hvid, som er en vandbaseret olie og
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid, der er en 100 %
olie, med meget stor rækkeevne.
Rækkeevne Moland Gulvolie Natur/Hvid:
1 liter til ca. 35-55 m²
Rækkeevne Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid:
1 liter til ca. 60 m²
Optimalt olieringsresultat opnås ved anvendelse
af polermaskine. Mindre flader op til ca. 10 m² kan
evt. olieres manuelt.
VIGTIGT: Pga. risiko for selvantændelse
skal olievædede klude, svampe,arbejdstøj
m.m. lægges i vand, brændes eller bortskaffes i lukket metalbeholder!

Oliering (med polermaskine) med
Moland Gulvolie Natur/Hvid
Ryst dunken grundigt før og under brug. En
passende mængde olie hældes ud på gulvet og
fordeles over ca. 10-20 m² med hvid gummiskraber eller svamp. Kør med polermaskine, påsat
hvid polerpad, på arealet i ca. 15 min. Tilfør evt.
mere olie, hvis træet opsuger olien omgående.
Påsæt en ny, tør polerpad. Læg en stor bomuldsgulvklud under paden, og aftør den olierede flade
ved at køre polermaskinen hen over området.
Olieringen fortsættes ved at gentage ovennævnte
fremgangsmåde på næste etape af gulvet.
Når du har afsluttet olieringen, kan du med fordel
slutpolere hele gulvfladen med ren, tør bomuldsgulvklud, lagt under polerpaden. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Olien er gangtør efter ca. 8
timer ved 20° C/RF 50 % og gennemhærdet efter
ca. 1-2 uger. Beskyt derfor gulvet mest muligt i
ugerne efter en oliering.

Manuel (maks. 10 m2) oliering med
Moland Gulvolie Natur/Hvid
Ryst dunken grundigt før og under brug. Fordel
med svamp eller hvid gummiskraber et jævnt lag
olie på ca. ½ m gulvflade (f.eks. 3 parketbrædder),
så overfladen er blank og våd. Lad olien trække i
ca. 15 min. Tilfør mere olie, hvis overfladen i dette
tidsrum tørrer ud. Efter 15 min. skrabes overskydende olie videre til næste gulvetape med hvid
gummiskraber. Poler den olierede flade grundigt
med tørre bomuldsklude. Fordel olie på næste
etape og gentag den beskrevne procedure.

Følg i øvrigt anvisningen på etiketten. Olien er
gangtør efter ca. 8 timer ved 20° C/RF 50 % og
gennemhærdet efter ca. 1-2 uger.

Oliering (med polermaskine) med
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid
Olien omrøres grundigt og påføres afsnitsvist
(maks. 15 m2) med en metalspartel med runde
hjørner i et meget tyndt lag. Omgående herefter
poleres grundigt med polermaskine påsat hvid
polerpad.
Der skal poleres, indtil al olie er poleret op. Afslutningsvis poleres med en fnugfri bomuldsklud
påsat en ren polerpad. Følg i øvrigt anvisningen på
etiketten. Olien er gangtør efter ca. 16 timer ved
20° C/RF 50 % og gennemhærdet efter ca. 1-2
uger.

Manuel (maks. 10 m2 oliering med
Moland Gulvolie Plus Natur/Hvid
Olien omrøres grundigt og påføres i et meget
tyndt lag med en metalspartel med runde hjørner.
Omgående herefter poleres grundigt med tørre,
fnugfrie bomuldsklude. Olien er gangtør efter ca.
16 timer ved 20°C/RF 50 % og gennemhærdet
efter ca. 1-2 uger.

Genoliering

VINYLGULVE
Før ibrugtagning
Vinylgulvene kan med fordel, inden det tages i
brug, behandles med et godkendt vinylplejeprodukt. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker
overfladens resistens og beskytter mod slitage.
Derved forlænges overfladens og gulvets levetid.
Produktet kan anvendes efter behov.

Daglig rengøring/pleje
Den daglige rengøring af vinylgulve foregår med
kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.
Efter behov eller når rent vand ikke længere har
den ønskede effekt, vaskes gulvet i et godkendt
vinylsæbeprodukt.

Grundrengøring
Er gulvet meget snavset, fedtet eller plettet,
vaskes det med en godkendt vinylrens. Når
overfladen er tør, skal gulvet genbehandles med
vinylpleje.
BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler
eller produkter der opbygger et sæbelag.

PURLINE GULVE

Et olieret trægulv skal genolieres, når den daglige
rengøring/pleje ikke længere giver den tilsigtede
efffekt, dvs. når overfladen bliver svær at holde
ren, og træet ikke længere får glød.

Før ibrugtagning

Er overfladen blevet ridset, og/eller har den
genstridige pletter, kan det være nødvendigt at
pudse/slibe gulvet (afslut med korn 120/150), før
genolieringen påbegyndes.

Den daglige rengøring af Bio gulve foregår med
kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes
rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.

Ved genoliering følges anvisningen under ”Ekstra
oliering”. Efter forudgående pudsning/slibning af
gulvet, vil den anførte rækkeevne pr. liter gulvolie
reduceres.

Den organiske overflade på PURLINE gulvene kræver ingen ekstra behandling efter monteringen.

Daglig rengøring/pleje

Grundrengøring
Efter behov, når rent vand ikke længere har den
ønskede effekt, eller ved særligt snavsede gulve,
anbefales det at vaske gulvet med Trip Trap VinylLaminat og laksæbe. Sæben fjerner effektivt skidt
og snavs, og gør overfladen stærkere og mere
resistent over for spildte væsker. Da sæben ikke
opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks.
køkkengulve.
BEMÆRK! Brug aldrig slibende rengøringsmidler
eller produkter der opbygger et sæbelag.

Efter afslutning af olieringen, slutpoleres gulvet
med en hvid skuresvamp eller tør bomuldsklud.
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