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PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
AF LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

Denne anvisning gælder Timberman Trægulve som fra 
fabrik er overfladebehandlet med Ultra matlak. 

Vore kunder, både professionelle og slutbrugere, har efterlyst 
et mere “naturligt look” på lakerede gulve og stillet krav om en 
lakeret overflade, som ridses mindst muligt.
 
Men selv et lakeret gulv kræver regelmæssig pleje for at bevare 
sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. Når man inve-
sterer i godt træværk, er det også naturligt at passe på det.
De lakerede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik med 
en slidstærk UV-lak. Overlakering umiddelbart efter lægning 
kan ikke anbefales, da lakoverfladens slidstyrke derved forrin-
ges. 

ULTRA MATLAK
Ultra matlak børstningen giver markedets mest autentiske 
og naturlige look. Den nye teknologi muliggør at gulvfladen 
dækkes 100% også hvor det bløde ved er børstet væk. Da det 
kun er det hårde ved der står tilbage er overfladen ekstremt 
slid- og ridsefast. Snavs lægger sig ovenpå lakoverfladen og 
fjernes nemt med trærens og/eller laksæbe. De fleste at Tim-
bermans trægulve er efterbehandlet med Easy To Clean, som 
hjælper med at holde gulvet rent længere og gør det nemmere 
at rengøre.
 
BESKYT TRÆGULV MOD SLID
Foran indgangspartier placeres fodrister, disse sikrer, at trægul-
vet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil 
kunne ses på gulvet.
 
Ved indgangspartier placeres dørmåtter for at forhindre vand 
og snesjap i at komme på trægulvet.
Under møbelben monteres filtdupper, for at undgå ridser og 
slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader eller hjul 
udskiftes med specielle gummihjul egnet til trægulve.
 
Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter læg-
ning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på 
trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis 
gulvvarmen er i drift.
 
DAGLIG RENGØRING
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmop-
pe. Skal det lakerede gulv vaskes anvendes Laksæbe.
Laksæbe opløser og fjerner snavs. Laksæben kan anvendes til 
rengøring af alle lakerede og malede overflader samt overflade-
belægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc.
Laksæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den 
er specielt velegnet til ikke-sugende overflader.

Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmid-
del, f.eks. Trip Trap trærens inden der vaskes over med laksæbe. 

FREMTIDIG PLEJE
Fremtidig pleje med Lakpleje kan ske ca. 1 gang årligt eller efter 
behov. Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage 
og småridser og derved forlænger gulvets levetid.
Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af Lakpleje.
Det er vigtigt, at plejen med Lakpleje foretages før gennemslid 
af den lakerede overflade.
 
SÅDAN GØR DU
• Gulvet vaskes grundigt med Trærens, 0,5 dl til 5 liter vand, 

til overfladen er helt ren (følg vejl. på etiket). Der vaskes 
efter med rent vand.

• Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Lakpleje 
påføres (følg vejl. på etiket).

• Dunken med Lakpleje omrystes grundigt. Den koncen-
trerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden vædes med 
Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker. 
Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen.

• Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides 
hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt 
at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje.

• Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke 
nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbe-
handling.

 
REPARATION
Ved skader på nye gulve bør gulvplanken udskiftes. Enkelte 
ridser kan lukkes forsigtigt med lakforsegler i korrekt glansgrad. 
Ring for specifik vejledning på telefonnr. 99 52 52 52.
 
Påføring af lak fra fabrik 90-100 gr. UV-lak påføres af 8 gange 
inklusiv 2 gange Anti-Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en 
ekstrem slidstærkoverflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 
gange hærdning garanterer at overfladen altid er gennemhær-
det før emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt vedhæft-
ning og ønsket farvetone.
 
UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsningsmidler, 
tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende laborato-
riekontrol.
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