
pleje af 
lakeret gulv

parket

parket

plejevejledning

Denne plejevejledning kan generelt anvendes ved alle arealer uanset anvendelse og intensiteten af slid og bes mudsning. Såfremt der er tale 
om et erhvervsbyggeri anbefaler vi, at bygherre i samråd med et professionelt rengøringsfirma udarbejder en individuel vedligeholdelsesplan, 
hvor bygningen opdeles i zoner med forskellig be lastning, 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

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 gulvene 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. 

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. I RSA Trærengøring pr. 10 liter lunkent vand. Gulvet vaskes og står derefter fugtigt et kort 
øjeblik, hvorefter det aftørres. Benyt 2 gulvklude - 1 til vask og 1 til aftørring og 2 spande - 1 til 
rent vaskevand og 1 til opvridning af snavset vaskevand. 
Trægulve må ikke vaskes med gulvvaskemaskine. 
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ridser Mindre ridser og skader kan udbedres med reparationslak. 

større ridser, slidtage 
og skader 

Gulvet slibes forsigtigt med sandpapir korn 180 eller 240, indtil ridsen/skaden er væk. Gulvet 
støvsuges grundigt. Herefter påføres ny lak med samme glansgrad. 

renovering af lakere-
de trægulve

Et trægulv bliver naturligvis slidt, lige meget hvor godt man behandler det. Det 
er dog lakoverfladen, der slides og ikke selve træet, og lakken kan let fornyes.  
På fabrikslakerede gulve med normal glans ca. 30, kan alle kendte mærker for lak uden olie 
anvendes. På fabrik slakerede gulve med mat lak under glans 10, anbefaler vi anvendelse af 
BONA Naturale 2K. 
Prøv på et lille skjult område først. Kontakt evt. en fagmand, når det lakerede trægulv skal 
renoveres. 

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 igennem, på et lille område, kan De benytte 
ovennævnte fremgangsmåde. 
En reparation bliver dog aldrig som den fabriksfremstillede overflade. Er skaden stor, eller er gulvet 
meget slidt, renoveres hele overfladen.
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pletfjerning Pletter kan fjernes med IRSA Trærengøring enten blandet med vand (se ovenfor) eller 
koncentreret. 

plejevejledning 2022

2

Pletter af: Fjernes med:

Frugt, bær, saft, mælk, fløde, sodavand, øl, vin, 
kaffe og te

Vand tilsat IRSA Trærengøring

Chokolade, fedt, olie, skosværte, asfalt, tjære, 
neglelak mv.

Renset benzin

Farvebånd, kuglepen, blæk, tusch, læbestift mv. Sprit

Urin Vand tilsat IRSA Trærengøring

Blod Koldt vand
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