VEDLIKEHOLD AV TREGULV

1. Regelmessig rengjøring er en forutsetning
for at alle gulv skal fungere på sitt beste.
Grus og sand fjernes ved tørrengjøring,
enten ved tørrmopp eller støvsuging.

2. Gulvene moppes i treets retning med godt oppvridde mopper. Bruk en tresåpe med lav Ph verdi
(5-8). Bruk minst mulig vann ved vasking, og la
aldri vann ligge igjen på gulvet. Gulvet skal være
tørt igjen etter ca. ett minutt etter vasking.

3. Ved bruk av hardvoksolje blir gulvet ekstra
slitesterkt, slik at etteroljing ikke er nødendig før
etter 3-5 år, avhengig av bruk og belastning.

4. Tre er et naturprodukt som krymper og sveller
med varierende luftfuktighet. Ideell relativ luftfuktighet er mellom 40-60% (ved ca.20°C) For
lav luftfuktighet (under 35% RF) vil forårsake
oppsprekking samtidig som dette tørker ut oljer
i gulvet.

lav luftfuktighet vil kunne tørke ut oljen i gulvet,
jf. punkt 4, vil sol- og lysforhold kunne føre til
fargeendring / misfarging av treverket. Dette er
en del av treets egenart som levende materiale.
For å minimere potensielle fargeendringer /
misfarginger anbefales det fra tid til annen å
flytte (bevege) på store tepper og møbler, slik at
kant-skillet ikke blir markant. Delvis
omorganisering vil jevne ut mulig falming
grunnet sterk UV-stråling.

6. Gummimerker fra skotøy og lignende kan
fjernes med White-sprit. Området må etterbehandles umiddelbart med vedlikeholdsolje.

7. Grunnolje og hardvoksoljer trenger ned i
treet og lar gulvet puste. Oljene herder
gjennom kontakt med luften, noe som tar
omtrent 7 dager fra det er behandlet. I denne
perioden er det viktig at gulvet ikke vaskes
eller utsettes for andre væsker for øvrig.

5. Tre er et levende materiale som vil la seg påvirke
av sol- og lysforhold, samt temperaturstigning
som følge av direkte sollys. Den konkrete
overflatebehandlingen (lys, naturell olje contra
mørk, farget olje) vil være av betydning for
graden av påvirkning. På samme måte som for
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