Genopfriskning
af slidte olierede gulve
Vælg Plejeolie eller Plejegel

P

lejeolie og Plejegel anvendes
til opfriskning og pleje af alle
oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til
vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Behandlingen
kan foret ages både manuelt og maskinelt. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².

FJERN PLETTER FRA
træoverflader
Pletfjerner
- Specialudviklet pletfjerner til træ, især bløde træsorter
- Fjerner pletter fra eks. kaffe, rødvin og fedt

GENOPFRISKNING OG PLEJE AF

OLIEREDE GULVE

Pletfjerner til træ er en specielt udviklet pletfjerner til især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv.

1 Vask gulvet med Trip Trap Trærens. Vask efter med rent vand.
Lad herefter gulvet tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.

2 Ryst dåsen grundigt.
3 Påfør gulvet ca. 1 dl olie pr. 4 m² med pad, malerrulle eller evt.
polermaskine på større arealer.

4 Sørg for, at Plejeolie / Plejegel bliver poleret helt ned i træet
med en polerpad. Fortsæt efterpoleringen, til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet.

5 Tør gulvet over med rene, tørre bomuldsklude, inden der
fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt,
og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.

Pletfjerner til Egetræ
- Klar til brug
- Neutraliserer sorte pletter
- Primært til olie-, voks- og sæbebehandlede overflader
- Kræver efterbehandling efter anvendelse
Pletfjerner til Egetræ neutraliserer og opløser effektivt sorte mærker
forårsaget af vand og garvesyre.

6 Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er
behandlet.

7 Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter 4 timer ved
20°C, hvorefter det forsigtigt kan tages i brug. Et manuelt poleret gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer.

8 Ved den daglige rengøring bør der vaskes med Trip Trap
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Natursæbe eller vaskes/plejes med Trip Trap Oliesæbe, som
samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan
ske efter behov.

Almindelig rengøring
og genopfriskning

N

Regelmæssig genopfriskning
- hver 4. gang

Grundrengøring - årligt

O

T

atursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der hurtigt lukker træets
porer og giver beskyttelse mod hård
tilsmudsning og indtrængning af væsker.
Natursæbe anvendes til rengøring og pleje af alle former for
trægulve samt til efterbehandling af trægulve og andre træoverflader, trapper m.v. – dog ikke til lakerede gulve, her anbefaler vi vores Trip Trap Vinyl- Laminat og Laksæbe. Varianten
Natur anvendes typisk til mørke træsorter og Hvid og Ekstra
Hvid til lyse træsorter.

liesæbe anvendes til rengøring, genopfriskning og pleje af oliebehandlede trægulve. Natur anvendes typisk
til naturolierede trægulve, og Hvid anvendes
typisk til hvidolierede trægulve. Oliesæbe kombinerer effektiv
rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

1 Ryst dunken grundigt før brug.

2 Ryst dunken grundigt før brug.

2 Bland sæben med varmt vand. Der doseres efter behov. Til ren

3 Bland Oliesæbe med varmt vand 1:20 (250 ml. Oliesæbe til 5 liter

gøring af olierede træoverflader: Anvend 125 ml. sæbe til 5 liter
vand.

vand). Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter
behov, afhængig af slitage.

3 Vask gulvet i træets længderetning. Der kan med fordel be-

4 Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i træets længde-

nyttes 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i,
mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades
vand på gulvet efter vasken.

retning. Umiddelbart herefter tørres gulvet efter med en opvredet
gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 spande, én med Oliesæbe og én med skyllevand. Det anbefales, at der vaskes på et område af ca. 10 m² ad gangen. Derved
undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode.

4 Fjern særligt snavsede pletter med Trip Trap Trærens.

1 Træet skal være tørt og støvfri.

5 Lad træet tørre i ca. 2 timer, før det tages i brug.

Step 1
il afrensning af lud- og oliebehandlede
træoverflader samt til særligt genstridige pletter.

1 Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand.
2 Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå
bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt
kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine.
Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt.

3 Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.
OBS: Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Step 2 - Pleje
Oliepleje anvendes til regelmæssig opfriskning og pleje af alle oliebehandlede trægulve.
Behandlingen foretages nemt og problemfrit
uden brug af polermaskiner.

1 Ryst dunken grundigt og hæld en passende mængde Oliepleje
op i en spand.
2 Påfør et tyndt lag pleje med Trip Trap padholder og uldpad

Indkøbsliste
- Natursæbe
- Oliesæbe
- Trærens
- Oliepleje
- Padholder
- Uldpad
- Polerklude

eller bomuldsklud. Det er vigtigt, at olien poleres godt ind i træet. Fortsæt poleringen, indtil træet virker mættet, og overfladen
ser ensartet ud.

3 Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude,
indtil overfladen ikke virker våd.

4 Fortsæt gradvist i mindre områder, indtil gulvet er færdigbehandlet.

5 Tørretid 1-2 timer. Overfladen kan tages forsigtigt i brug efter
6-12 timer. Udsæt ikke gulvet for vand de første 3-5 dage, hvor
plejen hærder.

