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Denne plejevejledning kan generelt anvendes ved alle arealer uanset anvendelse og intensiteten af slid og besmudsning. Såfremt der er tale 
om et erhvervsbyggeri anbe faler vi, at bygherre i samråd med et professionelt rengøringsfirma udarbejder en indivi duel vedligeholdelsesplan, 
hvor bygningen opdeles i zoner med forskellig belastning, slid og besmudsning. Efterfølgende tages stilling til hvordan og hvor ofte de 
forskellige zoner rengøres, plejes og vedligeholdes. 
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konstruktiv vedligeholdelse

klimaforhold

regelmæssig pleje 

gulvvask

inden ibrugtagning af gulvet 

Den væsentligste faktor til tilsmudsning og slidtage af et trægulv er udefrakommende snavs, 

såsom sand, vand og salt. Der anvendes derfor i nødvendigt omfang måtter ved indgangspartiet: 

1. Udenfor en gummimåtte 
2. I indgangspartiet en måtte af kokos
3. Indenfor en flytbar måtte

Det er en god ide, at sætte filtdupper under møblerne og have bløde gummihjul på kontorstole 
eller evt. køreplader på gulvet, således at gulvet ikke ridses eller beskadi ges. Spildes der f.eks. 
mad-, drikkevarer eller andet fjernes det med det samme. Når det spildte er fjernet, eftertørres 
gulvet med en hårdt opvredet klud. 

I de rum, hvor trægulvene er monteret, er det vigtigt, at der er en relativ luftfugtighed mellem 40 
og 60 %, samt at rumtemperaturen er mellem 18 og 24 grader. 
Dette vil være det normale, men i særligt kolde eller varme perioder, kan det være nødvendigt 
at regulerer varme og ventilation for at opnå et behageligt indeklima. Der kan ofte med fordel 
benyttes vandfordamper, hvis luftfugtigheden er for lav. Anvend evt. et hygrometer for at følge 
indeklimaet. 

Massive stave/planker, der er fabriksolieret med IRSA olie, bør poleres med IRSA PLEJEOLIE 
inden ibrugtagning af gulvet. 

Den regelmæssige rengøring af trægulve er blot støvsugning. Husk at børsterne skal være nede 
på støvsugermundstykket.

Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med rent vand eller rent vand tilsat IRSA 
TRÆRENGØRING. Trægulve bør udsættes for så lille vandpåvirkning som muligt. 25 ml. 
IRSA TRÆRENGØRING pr. l0 liter lunkent vand. Gulvet vaskes og står derefter fugtigt et kort 
øjeblik, hvorefter det aftørres. Benyt 2 gulvklude - l til vask og l til aftørring og 2 spande - 
l til rent vaskevand og l til opvridning af snavset vaskevand. Trægulve må ikke vaskes med 
gulvvaskemaskine. 

regelmæssig vedligeholdelse Det er vigtigt med jævne mellemrum at vedligeholde trægulvet, så trægulvet bibe holder sin flotte 
og modstandsdygtige olieoverflade. Nye trægulve vil specielt det første år have behov for flere 
gange polering med IRSA PLEJEOLIE. Trægulvet vil med tiden blive mere og mere mættet med 
olie, og der vil gå længere og længere tid mellem behovet for polering med IRSA PLEJEOLIE. 
Se datablad for IRSA PLEJEOLIE for oplysning omkring strækkeevne, påføringsmetode, tørre 
tid mv. 

1

pleje af 
olieret gulv



ridser Mindre ridser: Gulvet behandles med IRSA PLEJEOLIE, der sprayes på ridsen og aftørres med en 
tør fnugfri klud. Dette vil ikke fjerne ridsen, men den vil være beskyttet af et lag olie og vil ikke 
være så synlig. 

større ridser, slidtage 
og skader 

Naturolierede gulve
Gulvet afslibes forsigtigt med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundigt. Herefter 
påføres l - 2 tynde lag IRSA NATUROLIE. Husk olien skal hærde mellem hver påføring. Evt. 
afsluttes med et lag IRSA PLEJEOLIE

Hvidolierede gulve
Gulvet afslibes forsigtigt med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundigt. Påfør 1 - 2 
tynde lag IRSA NATUROLIE - HVID. Husk olien skal hærde mellem hver påføring. Evt. afsluttes 
med et lag IRSA PLEJEOLIE

renovering Hvis et oliebehandlet trægulv begynder at se gråt og trist ud, friskes det op med en nye 
oliering. Gulvet kan evt. først afslibes med slibenet (korn 150) og derefter påføres ny IRSA 
NATUROLIE maskinelt eller manuelt.

pas på det nye gulv Det er meget vigtigt, at De sætter Dem ind i den forebyggende pleje. Hvis uheldet er ude, og deres 
gulv får en skade, eller overfladen bliver slidt, kan De benytte oven nævnte fremgangsmåde.
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pletfjerning Pletter kan fjernes med IRSA TRÆRENGØRING enten blandet med vand (se ovenfor) eller 
koncentreret. Pletter kan også fjernes med IRSA PLEJEOLIE. Påfør rigeligt med olie på plet-
ten, og giv olien tid til at opløse pletten. Gnid derefter på pletten og fjern den overskydende 
olie. IRSA AQUA CLEANER anvendes til at fjerne genstridige pletter. 

gulvvask Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med rent vand eller rent vand tilsat IRSA 
TRÆRENGØRING. Trægulve bør udsættes for så lille vandpåvirkning som muligt. 25 ml. 
IRSA TRÆRENGØRING pr. l0 liter lunkent vand. Gulvet vaskes og står derefter fugtigt et kort 
øjeblik, hvorefter det aftørres. Benyt 2 gulvklude - l til vask og l til aftørring og 2 spande - 
l til rent vaskevand og l til opvridning af snavset vaskevand. Trægulve må ikke vaskes med 
gulvvaskemaskine. 

regelmæssig vedligeholdelse Det er vigtigt med jævne mellemrum at vedligeholde trægulvet, så trægulvet bibe holder sin flotte 
og modstandsdygtige olieoverflade. Nye trægulve vil specielt det første år have behov for flere 
gange polering med IRSA PLEJEOLIE. Trægulvet vil med tiden blive mere og mere mættet med 
olie, og der vil gå længere og længere tid mellem behovet for polering med IRSA PLEJEOLIE. 
Se datablad for IRSA PLEJEOLIE for oplysning omkring strækkeevne, påføringsmetode, tørre 
tid mv. 
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