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Denne anvisning gælder Timberman Wideplank, 
Slotsplank, Marineplank, Plank og Parket 
som fra fabrik er oliebehandlet med en stærk 
Mathon olie eller Naturolie. 
Træ skal holde til livet i hjemmet med familie, børn, kæle
dyr, venner, aktiviteter – og afslapning. 
Træ er fra naturens hånd udstyret med særlige egenska
ber, som gør det til et enestående materiale i boligen, fordi 
træ er slidstærkt, fleksibelt og funktionelt. Men træ kræver 
 regelmæssig pleje for at bevare sine unikke egenskaber og 
sit smukke udseende. For hvorfor investere i godt træværk, 
hvis man ikke passer på det?  
Timberman an befaler Trip Trap Træpleje til pleje, ved
ligehold og rengøring.

Pleje efter lægning
De olierede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik 
med en særdeles stærk hærdende olie. For at over fladen 
holdes intakt længst muligt anbefales det, at der foreta
ges en efterbehandling straks efter lægning, inden gulvet 
tages i brug. Dette styrker overfladen yder ligere og gør 
den fremtidige rengøring og pleje af trægulvet lettere. 
Oliepleje anvendes primært til privat beboelse. Til offentli
ge arealer med større slitage anbefales en efterbehandling 
med Trægulvolie påført med poleremaskine.

Sådan gør du
Umiddelbart efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt. 
Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på etiket).

Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,52,5 
dl. Trærens med 10 liter varmt vand.
Påfør Trærens som ved alm. vask. Det anbefales at arbejde 
med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen 
op i, mens den anden anvendes til den rene trærensblan
ding. Lad blandningen virke i 5 minutter, inden oversky
dende væske tørres op med en hårdt opvredet moppe.
Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, inden det kan 
behandles med Oliepleje.
Når gulvet er helt tørt, foretages en behandling med 
Oliepleje (følg vejl. på etiket). Ryst dunken grundigt. Påfør 
Oliepleje med en uldpad/doodlebug eller bomuldsklud/
doodle bug i et tyndt lag. Ved større arealer med en polere
maskine.  Det er vigtigt, at Oliepleje poleres godt og jævnt 
ind i træet.
Da gulvet er oliebehandlet, er det en begrænset mængde 
Oliepleje, som skal påføres overfladen. Behandlingen 
fortsættes til gulvets overflade er mættet og gulvet frem
træder silkemat. 

 Gulvet må ikke virke vådt, og der må ikke være over
skydende olie tilbage på gulvet efter poleringen. Tag et 
lille område ad gangen indtil hele gulvet er færdigt. 
Overskydende Oliepleje fjernes med en tør klud. Der må 
ikke efterlades overskydende Oliepleje på overfladen, idet 
det vil danne blanke skjolder. 
Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 612 timer. Gulvet 
må ikke udsættes for vand under afhærdning som tager 
35 dage. 
Efter 5 dage kan der færdigbehandles ved sæbevask med 
Natursæbe, som tilfører gulvet yderligere beskyttelse 
ovenpå olien i form af en sæbehinde med soya og kokos
fedt (følg vejl. på etiket).
Produkt, rum og gulvtemperatur bør være mellem 15
25°C. Sørg for god udluftning både under påføring og 
 under tørretiden.

OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug 
opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes 
p.g.a. risiko for selvantændelse.

Beskyt trægulvet mod slid
Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, 
disse sikrer, at træ gulvet ikke udsættes for grus og små
sten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier bør placeres “gårenmåtter” for at 
forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at 
undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres 
køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul 
egnet til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter 
lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke 
direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. 
Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Daglig rengøring
Ved daglig rengøring anvendes støv suger, kost og evt. vask 
med gulvmoppe.  

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med 
Trærens (følg vejl. på etiket).

Oliebehandlede trægulve rengøres ved sæbevask med 
Natursæbe (følg vejl. på etiket). Natursæben opløser og 
fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende 
overflade. 
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Sådan gør du

Sæbedunken omrystes før brug. Sæben blandes med varmt 
vand. Anvend ca. 2,5 dl sæbe til 10 liter vand.
Vask gulvet i træets længde retning f.eks. med en hårdt 
opvredet moppe eller Doodlebug med blå pad. 
Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene 
bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer 
rent sæbevand.
Der må ikke efterlades blankt vand på gulvet efter vasken.
Kvartalsvis kan gulvvasken med fordel ske med Oliesæbe, 
se vejledning nedenfor.
Brug ikke sæbespåner til vask af træ gulve, idet sæbe spåner 
ikke tilfører træet ekstra pleje, men derimod udtørrer 
 gulvet. Pletter fjernes med Trærens.

Pleje ved hver 5-10 gulvvask
Ved hver 510 gulvvask kan gulvet med fordel vaskes med 
Oliesæbe (følg vejl. på etiket). 
Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet 
gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger 
ned i træet og, derved bliver overfladen mere modstands
dygtig. 
Særligt vanskelige pletter kan evt. fjernes med Trærens 
(følg vejl. på etiket).
Sådan gør du
Dunken omrystes før brug. Oliesæbe blandes med varmt 
vand 2,5 dl. Oliesæbe til 5 liter vand. Blandingsforholdet 
kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af 
slidtage.
Vask gulvet i træets længde retning f.eks. med en hårdt op
vredet moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefales 
at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride 
moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand.  
Der må ikke efterlades blankt vand på gulvet efter vasken.
Oliesæben kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet 
gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger 
ned i træet og danner en mat beskyttende film på træ
gulvets overflade.

Pletfjerning
Til grundafrensning af oliebehandlede trægulve samt til 
særligt genstridige pletter anvendes Trærens (følg vejl. på 
etiket). 

Trip Trap Trærens affedter træet og efterlader træet uden 
optimal beskyttelse. Derfor anbefales en efterbehandling 
med Oliepleje.  

 Sådan gør du

Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,52,5 
dl. Trærens med 10 liter varmt vand.

 Anvend Trærens som ved almindelig vask. Det anbefales at 
arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride 
moppen op i, mens den anden anvendes til den rene træ
rensblanding. Lad blandningen virke i 5 minutter, inden 
der vaskes efter med rent vand.

 Efter en tørretid på mindst 8 timer kan en efterbehandling 
med Oliepleje foretages.

Fremtidig pleje
Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en 
plejende olie – typisk en gang om året for gulve i private 
boliger,  oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan dog 
begræn ses til de slidte områder.
På offentlige arealer med større belastning anbefales en 
behandling efter behov med Trægulvolie påført med po
leremaskine.
Oliepleje anvendes til opfriskning og pleje af alle luft
tørrede olierede trægulve og er ideel til den regelmæs
sige vedligeholdelse. Behandlingen kan foretages både 
ma nuelt og maskinelt. 
Det er vigtigt, at plejen med Oliepleje foretages før gen
nemslid af den olierede overflade. 
Sådan gør du
Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på etiket). 
Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 0,5
2,5 dl. Trærens med 10 liter varmt vand. Lad blandningen 
virke i 5 minutter, inden overskydende væske tørres op 
med en hårdt opvredet moppe. Gulvet skal herefter tørre 
i mindst 8 timer, til det er helt tørt.
Ryst dunken med Oliepleje grundigt. Påfør Oliepleje i et 
tyndt lag med en hvid uldpad, bomuldsklud eller brug evt. 
en poleremaskine ved større overflader. Det er vigtigt, at 
Oliepleje poleres godt og jævnt ind i træet. Fortsæt pole
ringen til træet virker mættet, og overfladen fremtræder 
ensartet.
Gulvet må ikke virke vådt, og der må ikke være over
skydende olie tilbage på gulvet efter poleringen.
Tag et lille område ad gangen indtil hele gulvet er færdigt.
Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 612 timer. Gulvet 
må ikke udsættes for vand under hærdning som tager ca. 
35 dage. 
Produkt, rum og gulvtemperatur bør være mellem 15
25°C. Sørg for god udluftning både under påføring og un
der tørretiden.
OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug 
opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes 
p.g.a. risiko for selvantændelse.

Reparation
Ring for specifik vejledning på telefon 99 52 52 52.

Påføring af olie fra fabrik
Med ny teknologi og maskiner er det muligt at påføre 
træets overflade mere olie end tidligere. Med naturolie 
er de oliebehandlede trægulve vendt tilbage med fornyet 
styrke.
Den ny teknologi gør det muligt at påføre i alt 25 gr. 
Naturolie pr. m² ved 2 gennemløb. Det giver en forstærket 
gulvflade, der er lettere at pleje og vedligeholde.
Overfladen fremstår fuldt afhærdet. Ved en efterbehand
ling med f.eks Plejeolie eller Plejepasta, inden gulvet tages 
i brug, vil overfladen blive styrket yderligere og lette den 
fremtidige pleje af trægulvet væsentligt. 
Olien påføres som natur eller i en hvidpigmenteret udgave 
til lyse træsorter som f.eks. fyr, ask og eg.

Trip Trap Træpleje og tilbehør 
kan købes online på timberman.dk


