
 

 

Rengøring af trægulve        

                                                               

 

Smudsforebyggende foranstaltninger 
For at reducere behovet for rengøring, kan der udføres smudsforebyggende 
foranstaltninger. Især må det anbefales, at der etableres gode indgangspartier, hvor 
smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og "smudsmåtter". 

For at få en ordentlig virkning af måttearrangementer, skal de være så store, at der 
gås mindst 4 - 5 skridt på dem. Tilsvarende kan der udføres smudsforebyggende 
foranstaltninger i form af måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og 
lignende, hvor der forekommer smuds, som kan være vanskelig at fjerne fra trægulvet. 

Oliebehandlede trægulve 
Oliebehandlede trægulve skal rengøres periodisk for at bibeholde et godt synsindtryk 
og tilfredsstillende rengøringskvalitet. Den nødvendige rengøringsindsats er afhængig 
af gulvenes brugsintensitet og smudsbelastning. 

Rengøring skal tilrettelægges efter den type oliebehandling, der er foretaget. 

Som rengøringsredskaber kan anvendes: 

 mopstativ med ubehandlede eller olierede mopklude. 

 støvsuger med børstemundstykke. 

 gulvskrubbe/klud, fladmop etc. 

 gulvvaskemaskine (kombination eller rotorcleaner). 

1. Oliebehandling foretaget med hærdnende olie 

Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i 
overfladen undgås. Efter behov anvendes gul olieklud til opfriskning af oliebehandlingen. 

Når støvsugning/fejning/gul olieklud ikke længere giver tilfredsstillende resultat, afvaskes med hårdt opvredet klud 
med efterfølgende polering. Der skal anvendes hærdnende olie til poleringen. Vaskevandet skal være tilsat det af 
olieleverandøren anviste plejemiddel. 

Uanset trægulvets imprægnering med olie, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/ 
vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring. 

2. Oliebehandling foretaget med ikke-hærdnende olie 

Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i 
overfladen undgås. Efter behov anvendes gul olieklud til opfriskning af oliebehandlingen. 

Når støvsugning/fejning/gul olieklud ikke længere giver tilfredsstillende resultat, afvaskes med hårdt opvredet klud 
med efterfølgende polering. Der skal anvendes ikkehærdnende olie til poleringen. Vaskevandet skal være tilsat det 
af olieleverandøren anviste plejemiddel. 

Uanset trægulvets imprægnering med olie, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/ 
vaskes, skal der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring. 

Helhedsindtryk 

Helhedsindtrykket af et korrekt oliebehandlet trægulv skal være: 

"Ensartet silkemat/blank overflade. Ridser fra møbler uden beskyttelse på møbelben (filtsko) og fra fodtøj kan 
forekomme efter brug". 
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Vedligehold af olierede trægulve 

Vedligehold af olierede trægulve har til formål at reparere slidte, ridsede og matte dele af gulvet. Behovet for 
vedligehold afhænger af gulvets brugsintensitet og smudsbelastning. Det er vigtigt at vedligeholde med trægulvolie, 
når der er behov. Det kan være fra dagligt til 1 gang hvert andet år. Med tiden vil der tegne sig et 
vedligeholdsinterval for de aktuelle lokaler. 

Redskaber 
Påføring: manuelt eller maskinelt (enkeltskivemaskine elkler rotor-cleaner). 

Optørring: manuelt eller (bedst) maskinelt (tør klud på enkeltskivemaskine). 

Mellemslibning: slibenet, sliberondél på enkeltskivemaskine. 

Efter korrekt vedligeholdelse med trægulvolie, fremstår trægulvet med rimeligt ensartet overflade, uden rande men 
med nogen glansforskel mellem behandlede og ikke-behandlede områder. 

Olievædede materialer skal fjernes efter brug og kasseres eller opbevares forsvarligt. Olievædede klude skal 
destrueres eller opbevares på forsvarlig måde for at undgå selvantændelse. 

Lakerede trægulve 

Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i 
overfladen undgås. 

Når støvsugning/fejning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, vaskes med hårdt opvredet klud med 
efterfølgende aftørring. Vaskevandet skal være tilsat universalrengøringsmiddel, doseret efter fabrikantens 
anvisninger. 

Uanset trægulvets lakering, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/vaskes, skal der 
derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring. 

Ludbehandlede trægulve 

Gulvet fejes med blød kost eller støvsuges med børstemundstykke med bløde børster således, at ridser i 
overfladen undgås. 

Når støvsugning/fejning ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, vaskes med hårdt opvredet klud med 
efterfølgende aftørring. Vaskevandet skal være tilsat rengøringsmiddel, doseret efter fabrikantens anvisninger. Er 
gulvet behandlet med sæbe og/eller pibeler, er det en fordel at tilsætte vaskevandet en sæbe, der lukker træets 
porer. 

Uanset trægulvets ludbehandling, er trægulve følsomme overfor vandpåvirkninger. Når der fugtigtørres/vaskes, skal 
der derfor anvendes moderat vandmængde med efterfølgende grundig eftertørring. 

 

 
Gulvbranchen, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1358 København K, 

Tlf: 72 16 00 00, info@gulvbranchen.dk 
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