
BESKYT  DIT
TRÆGULV

Rengørings- og plejeanvisning for 
olierede trægulve behandlet med 
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 Hilsen fra din gulvmand: 

VIGTIGE BEMÆRKNINGER: Et sundt indeklima bevarer kvaliteten af dit 
trægulv og får dig til at føle dig godt tilpas. Træ er et naturmateriale, der 
tilpasser sig luftfugtigheden ved at absorbere eller afgive fugt fra eller 
til den omgivende luft. På grund af ændringer i luftfugtigheden svulmer 
eller krymper træet, og det kan påvirke samlingerne i trægulvet. Derfor 
anbefaler vi en rumtemperatur på 18-20 °C med en relativ luftfugtighed 
på 50-60 %. Et hygrometer er et godt redskab til at måle og styre indekli-
maet. Der foretages ingen garanti for det udførte arbejde.  

Ved brug af plejeprodukter fra PALLMANN, især på fabriksindfarvede 
gulve, kan der i sjældne tilfælde opstå forskelle i udseendet. Vi anbefaler 
derfor, at der testes et lille, ikke synbart, prøveområde før brug af pleje-
produkt.

OBS: Hjul og fi ltpuder skal være i plastik eller fi lt. Til stole med hjul anbe-
faler vi et egnet underlag til beskyttelse af gulvet. Møbler og genstande i 
metal kræver et beskyttelsesunderlag. Ingen genstande, der indeholder 
nogen form for blødgøringsmidler som f.eks. kunst- eller naturgummi, bør 
komme i permanent kontakt med gulvets overfl ade. Selvklæbende fi lm 
og bånd bør ikke komme i permanent kontakt med gulvets overfl ade.

TILLYKKE MED DIT OLIEBEHANDLEDE GULV! 

Du har fået dit gulv oliebehandlet med et MAGIC OIL produkt 
fra PALLMANN. 

LANGVARIG BESKYTTELSE AF DIT TRÆGULV

Med beslutningen om at få dit parket- eller trægulv behandlet med 
olie sikrer du, at træet bibeholder sit naturlige smukke udseende, 
og at dit hjem udstråler en behagelig atmosfære. Selv om dine 
parketgulve er behandlet med olie, vil daglig brug med tiden sli-
de det beskyttende lag af. Derfor er rengøring og pleje vigtigt for 
vedligeholdelsen af den oliebehandlede overfl ade og træet. Med 
korrekt rengøring og regelmæssig pleje bevare du dit trægulvs 
smukke udseende og forlænger den forventede levetid op til 5 
gange. For at beholde dit gulv fl ot i længst mulig tid, er det vigtigt 
at følge anvisningerne i denne vejledning samt sikre et indeklima 
med det rigtige forhold og temperatur.

DE FØRSTE DAGE EFTER GULVET BLEVET BEHANDLET 

Nyolierede- eller voksbehandlede trægulve må først betrædes 
efter tid ligst 12 timer for at sikre, at den påførte olie eller voks, 
er helt tør eller hærdet. Dette er især gældende for vandbaserede 
væsker eller andre ikke-aggressive væsker, som ikke må komme 
i kontakt med den nyolierede overfl ade i mindst 12 timer efter 
behandlingen. Jo mere beskyttet det nybehandlede gulv er i de 
første dage, jo længere levetid på trægulvet. Fuld brug af gulvet, 
så som placering af tunge møbler, må tidligst ske efter 12 timer. 
Nyolierede trægulve bør ikke dækkes med naturlige eller synte-
tiske tæpper, fl iser, membraner eller lignende i de første 12 timer 
efter oliering.



           Den rette pleje, rengøring 
og vedligeholdelse sikrer langvarig   
       beskyttelse af dine 
oliebehandlede trægulve.

MED PALLMANN CLEAN
PALLMANN CLEAN er et neutralt universal 
rengøringsmiddel til alle typer af gulve.

1.   Fjern snavs og støv fra gulvet med en fi n kost, 
støvsuger eller moppe.

2. Ryst fl asken grundigt før brug.

3. Opløs ca. 50 - 100 ml. PALLMANN CLEAN i 5 liter vand. 

4. Rengør med en fugtig (ikke våd) moppe eller klud.

Den vedligeholdende rengøring afhænger af mængden af snavs 
og det ønskede hygiejnestandart.

Grundrensning af gulve med 
PALLMANN CLEAN og reoliering bør 
altid udføres af en professionel 
gulvmand. 
Hyppigheden og behovet for en grundrengøring, 
bestemmes af brugen og synlig slid af trægulvet. 
Ved reoliering bør der kun anvendes  en dertil egnet 
olie. Gulvet må ikke reolieres, før det er grundig 
rengjort med PALLMANN CLEAN. 

DEN DAGLIGE RENGØRING

MED PALLMANN MAGIC OIL CARE 
PALLMANN MAGIC OIL CARE er velegnet til 
overfl adebehandling af alle olierede trægulve. 

1.  Vask gulvet med PALLMANN CLEAN.

2. Ryst fl asken grundigt før brug. 

3. Vedligeholdelsespleje: Opløs ca. 250 ml. 
 PALLMANN MAGIC OIL CARE i 5 liter vand. Ved kraftig   
 gråning øges koncentrationen (muligvis op til ren påføring). 

4.  Rengør med en fugtig, ikke våd moppe eller klud i 
træårenes retning. Lad tørre. 

5. Efter ca. 1 time er gulvet tørt og kan bruges.

Mindre brugte gulvarealer som kun 
sjældent er blevet vasket En gang årligt 

Normalt anvendte gulve   en til to gange 
årligt

Meget beskidte og 
kommercielt brugte gulve 

hver 
1 – 3 måneder

Moderat brugte områder
(så som dagligstue og soveværelser)  

ca. hver 
2 måned 

Normalt trafikerede områder
(så som trapper, kontorer, gangarealer)

ca. hver 
4 uge 

Stærk trafikkerede områder
(så som skoler, restauranter, butikker) 

ca. hver 
8 – 12 dag 

ml
50 –
100

5  L

ml
250

5 L

BEMÆRK: Gulve i den kommercielle sektor benyttes generelt 
mere end gulve i private hjem. Derfor gælder der i den kom-
mercielle sektor, som f.eks. butikker, restauranter osv., sær-
lige krav til og tilsvarende kortere intervaller for rengøring og 
vedligeholdelse af træ- og parketgulve.

GRUNDIG RENGØRING AF MEGET 
BESKIDTE GULVE

REGELMÆSSIG 
VEDLIGEHOLDENDE PLEJE  

1
time


