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HEDEX TRÆGULVE 

 

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 

(OG ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER VEDR. OLIEREDE TRÆGULVE) 

 
GENERELT 
 
Hedex Trægulve er behandlede fra fabrik med Comfort Hårdvoksolie hvid eller natur. 
 
Efter montering er yderligere efterbehandling inden ibrugtagning ikke nødvendigt, dog 
bør gulvet støvsuges og efterfølgende vaskes inden ibrugtagning (se pkt. ”daglig 
rengøring”). 
 
Eventuelle løse tæpper og/eller lignende må ikke lægges ud på gulvet førend minimum 
2 uger efter, at gulvet er monteret/taget i brug. 
 
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, bør gulvet beskyttes af en køreplade. 
Andre områder med stort slid skal ligeledes beskyttes i nødvendigt omfang, så skader 
undgås. 
 
 

DAGLIG RENGØRING 
 
Til daglig skal gulvet blot fejes eller støvsuges efter behov, men med jævne mellemrum 
skal det også vaskes.  
Ved vask af gulvet benyttes der blot rent lunkent vand, uden pleje-/rengøringsmidler 
tilsat.  
Vask gulvet med en moppe eller mikrofiberklud.  
Husk at trægulve ikke tåler megen fugt, hvorfor der altid skal anvendes en hårdt 
opvredet moppe/klud, således at gulvet er helt tørt efter maksimum 2 minutter. 
Ved brug af pleje-/rengøringsmidler i vandet kan der opstå skader i/på gulvet, 
fremtidig vedligeholdelse kan vanskeliggøres, og gulvet kan få et mat og trist 
udséende. 
Dette vil derfor i givet fald ikke blive betragtet som reklamationsberettiget. 
 
Tip:  Hvis der efter vask stadig er genstridige pletter eller andet, som ikke forsvandt, 

kan der benyttes Comfort Rengøringsmiddel type 8016 og lunkent vand 1:1 (evt. 
blandet op i en sprayflaske). 

 Spray direkte på pletten.  
 Pletten kan nu fjernes med en moppe/mikrofiberklud.  
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 Ovenstående kan eksempelvis også fjerne sorte streger fra sko m.m.. 
 
 

VEDLIGEHOLDELSE 
 
Hvis gulvets overflade begynder at se udtørret, mat og trist ud, kan du selv renovere 
det. 
 
Støvsug gulvet rent for støv m.m..  
Vask derefter gulvet i Comfort Rengøringsmiddel type 8016 blandet i lunkent vand.  
Brug ca. 1 – 2 ”låg” Comfort Rengøringsmiddel type 8016 til 5 ltr. vand. 
Husk at trægulve ikke tåler megen fugt, hvorfor der altid skal anvendes en hårdt 
opvredet moppe/klud, således at gulvet er helt tørt efter maksimum 2 minutter. 
Ved brug af andre plejemidler end de anbefalede kan der opstå skader i/på gulvet, 
fremtidig vedligeholdelse kan vanskeliggøres, og gulvet kan få et mat og trist 
udséende.  
Dette vil derfor i givet fald ikke blive betragtet som reklamationsberettiget. 
 
 

RENOVERING/OPFRISKNING AF DELE AF GULVET 
 
Hvis der er opstået ”slidfelter/-baner” på gulvet, kan disse normalt pletrenoveres uden 
slibning. 
 
Støvsug området og rengør det som anført under pkt. ”daglig rengøring”. 
Lad gulvet tørre helt og følg derefter nedenstående beskrivelse: 
 
Benyt Comfort Vedligeholdelsesvoks type 3087 (hvid) eller type 3029 (klar), som findes 
på såvel dåse som spray.  
Ryst dåsen/sprayflasken grundigt, og hæld/spray et tyndt lag af produktet ud på et 
mindre område ad gangen.  
Produktet arbejdes ind i overfladen på gulvet med en fnugfri klud, f.eks. en 
mikrofiberklud.  
Eventuelt overskydende Comfort Vedligeholdelsesvoks, som ikke kan arbejdes ned i 
overfladen, fjernes med en klud. 
Gulvet skal tørre i minimum 4 timer, inden det tages i brug.  
Eventuelle løse tæpper og/eller lignende må ikke lægges ud på gulvet igen førend efter 
minimum 2 uger. 
1 ltr. Comfort Vedligeholdelsesvoks rækker til ca. 80 – 100m2. 
 
 

RENOVERING/OPFRISKNING AF HELE GULVET 
 
En renovering/opfriskning af hele gulvet vil yderst sjældent være nødvendigt, men hvis 
gulvet er meget slidt og helt ødelagt i overfladen, kan man selv renovere/opfriske 
gulvet igen som anført under pkt. ”renovering/opfriskning af dele af gulvet”. 
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan man i stedet benytte en Comfort Hårdvoksolie.  
Vask gulvet grundigt med Comfort Rengøringsmiddel type 8016 blandet i lunkent 
vand. 
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Lad gulvet tørre helt og læg derefter Comfort Hårdvoksolie ud i et meget tyndt lag med 
pensel, rulle eller maskine.  
Læg altid Comfort Hårdvoksolie ud i længderetningen af plankerne. 
Lad gulvet tørre helt i henhold til vejledningen på dåsen, inden gulvet igen tages i 
brug.  
Eventuelle løse tæpper og/eller lignende må ikke lægges ud på gulvet igen førend efter 
minimum 2 uger. 
 
 

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 
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 
 
Tykkelse slidlag : 14mm: 4 +/-0,2mm, 22mm: 4,5 +/-0,2mm 
Niveauforskelle : +/-0,3mm 
Breddeforskelle : +/-0,3mm 
Vinkel over ender : +/-0,3mm 
Kantkrumning : Maks. 0,8mm 
Pilhøjde  : Maks. 25mm 
Tværkrumning : Maks. 1mm 
Træfugt :  7% +/- 2 
Fuger mellem planker : +/-0,3mm (*0,5mm) 
  (* accepteres i begrænset omfang) 
 
 

HEDEX 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 Hedex Trægulve altid skal betragtes i stående højde (min. 160cm fra 
overfladen) og i almindeligt dagslys uden lysindfald mod synsretningen. 
 
 
 


