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EKO TRÆGULVE (M/OLIERET OVERFLADE) 

 

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 

(OG ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER VEDR. OLIEREDE TRÆGULVE) 

 
GENERELT 
 
Eko Trægulve er olieret fra fabrik med en hærdende trægulvolie. 
Efter montering/inden ibrugtagning anbefales det at efterbehandle gulvet med en 
plejeolie for at lukke overfladen helt og lette den fortsatte vedligeholdelse. 
 
Ved gulve, som monteres i offentlige bygninger, forsamlingslokaler, butikker eller i 
andre rum med megen trafik, skal en efterbehandling med almindelig gulvolie 
foretages inden ibrugtagning. 
Efterfølgende skal gulve i sådanne lokaler vedligeholdes med oliepleje (blandes i 
vaskevandet) ved hver vask. 
 
Husk at lægge en god måtte ved indgangspartier. Sand og sten virker som sandpapir 
på gulvet! 
Forsyn alle stole og borde med filtpropper af en god kvalitet og udskift dem jævnligt, 
da de hurtigt bliver slidt og kan opsamle sand og småsten. 
De steder, hvor der eventuelt bruges kontorstole, skal gulvet beskyttes af en 
køreplade. 
Andre områder med stort slid skal ligeledes beskyttes i nødvendigt omfang, så skader 
undgås. 
 
 

DAGLIG RENGØRING (beboelse med normalt slid) 
 
Til daglig skal gulvet blot fejes eller støvsuges efter behov; men med jævne mellemrum 
skal det også vaskes.  
 
Ved vask anvendes rent, lunkent vand tilført en smule trægulvsæbe (natur eller hvid). 
Husk at trægulve ikke tåler megen fugt, hvorfor der altid skal anvendes en hårdt 
opvredet klud. 
 
Ved brug af andre plejemidler end de anbefalede (f.eks. brun sæbe, sæbespåner m.m.) 
kan der opstå skader i gulvet, ligesom den fremtidige vedligeholdelse kan 
vanskeliggøres. 
 
 
 
 
 



Telefon 45 86 38 00 
Telefax 45 86 34 89 
info@in-wood.dk 
www.in-wood.dk  

Side 2 af 3 
 1. april 2015 

Version 40-VV-OLIE-1 
 Forbehold for trykfejl       

 

VEDLIGEHOLDELSE 
 
Hvis gulvets overflade begynder at se udtørret og trist ud, kan du selv renovere det. 
Støvsug gulvet og vask det i en opløsning af oliepleje og lunkent vand efter 
leverandørens anvisning (se etiketten på dunken).  
Olieplejen indeholder plejende stoffer og giver tilmed gulvet en beskyttende og 
smudsafvisende overflade. 
 
Hvis gulvets overflade er meget snavset eller fedtet, vaskes det i en trærens efter 
leverandørens anvisning (se etiketten på dunken).  
Herefter vaskes gulvet i en oliepleje i henhold til ovennævnte.  
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilføre gulvet en plejeolie, som skal poleres 
ned i træet. 
 
 

SMÅREPARATIONER 
 
I forbindelse med små skader eller genstridige pletter kan det dog være nødvendigt at 
foretage en pletvis slibning af gulvet med fint sandpapir…men vær forsigtig…slib kun i 
gulvets længderetning, aldrig på tværs. 
Herefter påføres det afslebne sted gulvolie natur eller hvid (samme som det resterende 
gulv er behandlet med). Det kan være nødvendigt at blande gulvolie natur og hvid for 
at opnå den rigtige farve. 
Efter ca. 15 minutter fjernes den overskydende olie, og stedet poleres grundigt med en 
tør bomuldsklud. 
Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen dagen efter for at mætte gulvet helt. 
Efter nogle vask vil der ikke længere være en synlig overgang mellem det ”gamle” og 
det ”nye” gulv. 
Husk at olieklude skal brændes efter brug for at undgå selvantændelse! 
 
 

RENOVERING 
 
En genbehandling af hele gulvet vil yderst sjældent være nødvendigt, men hvis gulvet 
er meget slidt og helt ødelagt i overfladen, kan det slibes og genbehandles. 
 
Til dette formål kan man leje en slibe-/poleremaskine. Følg anvisningen, der leveres 
med maskinen. 
Det anbefales dog at kontakte en professionel gulvsliber, da arbejdet kan være ret 
krævende at udføre korrekt. 
 
Hvis man selv afsliber og genbehandler gulvet, så husk at oliekludene skal brændes 
efter brug for at undgå selvantændelse! 
 
 

KLIMAPÅVIRKNINGER 
 
Træ vil altid ”arbejde” under varierende fugt og temperaturforhold. Det ideelle 
indeklima er 20 gr. C og 40-60% relativ luftfugtighed. En for lav eller svingende 
luftfugtighed er ikke godt for trægulve, hvilket der især skal tages højde for i 
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fyringssæsonen. Hvis luftfugtigheden afviger stærkt fra det anbefalede eller varierer 
meget, kan der opstå udvidelser, sammentrækninger, revner i eller imellem brædderne 
eller hulning af brædderne enkeltvis samtidig med, at der kan forekomme knirkelyde, 
når gulvet belastes. 
Genvexanlæg kan i nogle tilfælde ”accelerere” dette, da brug af et sådant anlæg 
nedsætter den relative luftfugtighed betragteligt i boligen. 
Reklamationer, som kan henvises til ovenstående, vil ikke blive betragtet som 
berettigede. 
 
 

TOLERANCER 
 
Niveauforskelle : +/-0,3mm. 
Breddeforskelle : +/-0,3mm. 
Vinkel over ender : +/-0,3mm (*0,5mm). 
Fuger mellem planker : +/-0,3mm (*0,5mm). 
(* accepteres i begrænset omfang) 
 
 

EKO TRÆGULVE ER ET NATURPRODUKT 
 
Et naturprodukt er kendetegnet ved variationer i åreforløb, antal og størrelser på 
knaster, farvespil med mere, og gulvet kan i nogle tilfælde fremstå med varierende 
glans-/farveforskelle. 
Det er det, som er charmen ved et rigtigt naturprodukt, hvorfor dette naturligvis ikke 
kan give anledning til reklamation. 
Husk at Eko Trægulve altid skal betragtes i stående højde (min. 160cm fra overfladen) 
og i almindeligt dagslys uden lysindfald mod synsretningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


