RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESANVISNING
TIL OLIEREDE TRÆGULVE
FOREBYGGENDE
FORANSTALTNINGER
Det er Trækompagniets erfaring og mest hensigtsmæssigt, at
gulvet (især køkkenarealet) olieres efter montage og inden
første ibrugtagningsdag. Det anbefales ligeledes fra gulvets
første ibrugtagningsdag at påføre filtdutter under alle møbler
(sofaer, stole, bordben etc.) for dermed at undgå unødige
ridser i gulvet. Ved møbler med hjul på, må gulvet beskyttes
med et dertil indrettet køreunderlag. Der bør lægges måtter ud
ved alle døråbninger.
STANDARD TØR RENGØRING
Aftør løst skidt og snavs ved hjælp af en moppe, klud, blød kost
eller støvsuger. (Op til dagligt, efter behov)
STANDARD VÅD RENGØRING
Det er vigtigt, at anvende TK Gulvsæbe (hvid eller klar) til
rengøring. www.shop.traekompagniet.com.
Dosering:
- Normalt snavset overflade tilsættes 10-50ml til ca. 10 liter
lunkent vand (ikke for varmt).
- Meget snavset overflade tilsættes 100-200ml til ca. 10 liter
lunkent vand (ikke for varmt).
Brug kun lunkent vand, frem for andre typer gulvsæbe.
For at fjerne fastgroet vandopløseligt snavs, skal det olierede
gulv vaskes/aftørres med en hårdt opvredet gulvmoppe eller
klud i lunkent vand i træets åre retning. Vær altid opmærksom
på, at vride gulvmoppen/kluden godt inden vask, og efterfølgende at aftørre gulvet med en tør klud. Rengør den snavsede
gulvmoppe/klud i rent vand. Gulvet må aldrig ”stå i vand”, da
for meget vand forårsager, at gulvet svulmer op med alvorlige
og i tilfælde uoprettelige skader til følge.
Resistente pletter fra f.eks. kaffe, rødvin, frugtjuice eller
lignende kan evt. fjernes med lidt ufortyndet TK Gulvsæbe. Tør
efter med hårdt opvredet gulvmoppe/klud og lad tørre helt.
Hvis det olierede gulv fremstår mat og beskidt, er det mere
hensigtsmæssigt at behandle med TK Trærens for derefter at
behandle trægulvet med TK Plejeolie eller TK Magic
Hårdvoksolie.
GENOPFRISKENDE PLEJE
(DEN LETTE PLEJE)
Genopfriskende pleje med TK Plejeolie (Hvid/klar). Indledningsvis skal gulvet være vasket som beskrevet herover og være helt
tørt. Afhængig af gulvets brug anbefales denne behandling ca. 1
gang om året.

HÅRDTVOKS OLIERING
(DEN DYBDEGÅENDE PLEJE)
Hårdt voks oliering med TK Magic hårdtvoks olie (Hvid/klar).
Indledningsvis skal gulvet være vasket som beskrevet herover og
være helt tørt. Afhængig af gulvets brug anbefales denne behandling ca. hvert andet år.
Fjern sæberester med TK Trærens og lad tørre fuldstændig.
Påfør TK Plejeolie eller TK Magic hårdtvoks olie (hvid og/eller
klar). Ryst grundigt før brug. Påfør et tyndt lag olie og lad olien
imprægnere et par minutter. Aftør herefter overfladen med en
tør klud. Arbejdet gøres manuelt eller med en wood-boy
(elektrisk rondel) påført en hvid pude.
Tørretid: Overfladen skal tørre i ca. 12 timer (må ikke vaskes i 7
dage herefter)
Dækkeevne: ca. 30-50 m²/l på forbehandlede overflader afhængig
af gulvet stand.
Særlige oplysninger: Brugte klude og svampe kan selvantænde. Læg
dem i vand efter brug.
PROFESSIONEL HJÆLP
Ønskes opgaven udført af Trækompagniets egen gulvspecialist,
kan dette bestilles direkte i webshoppen eller på nedenstående
telefonnummer / e-mail.
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