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Tak fordi du valgte et Hørning gulv.
For at beskytte dit gulv skal det have en overfladebehandling,
og uanset om du vælger lak eller olie, er det vigtigt at
behandle dit nye trægulv korrekt .

Produktserie - olie
310 Trægulvsolie		
315 Plejeolie		

: Grundolie. Klar farve, med slidstærk, mat og hård overflade.
: Klar plejeolie til 2. behandling af nyolierede gulve eller til plejeoliering. Hurtigttørrende og slidstærk.

330 Hvid Trægulvsolie
335 Hvid Plejeolie
			

: Grundolie. Hvidpigmenteret farve, med slidstærk, mat og hård overflade.
: Hvidpigmenteret plejeolie til 2. behandling af nyolierede gulve eller til plejeoliering.
Hurtigttørrende og slidstærk.

380 Trægulvspleje
390 Trægulvsrens		

: Plejemiddel / rengøringsmiddel til olierede / lakerede gulve. Indeholder naturlig voks og er lugtsvag.
: Grundrens til olierede / lakerede gulve. Specielt velegnet til affedtning inden genbehandling.

Rengøring af olierede gulve
Dagligt/efter behov:
Trægulvet støvsuges eller tørmoppes.
Ugentligt/efter behov:
Der rengøres med en blanding af vand og Hørning Gulvpleje 380. Vigtigt: der bruges en hårdt opvredet klud.
Oliebehandlede trægulve må ikke vaskes og vedligeholdes med sæbespåner, brun sæbe og salmiakholdige produkter.
Hvor der evt. er oparbejdet en grå overflade, samt før genoliering, skal gulvene rengøres med Hørning Trærens 390.

Beskyttelse
Ved hjælp af måtter ved indgange forhindres, at man slæber sandkorn ind på trægulvet. Bord- og stoleben forsynes med
filtdupper. Skrivebordsstole monteres med "bløde" hjul, for at undgå ridser og kraftig slitage. Metalgenstande så som
blomsterkrukker, affaldsspande, stumtjenere o.lign. kan ved vandpåvirkning afsætte sorte mærker på gulvet. Sådanne bør derfor
påmonteres filtdupper eller lignende.

Genoliering
Før overfladen nedslides rengøres med Hørning Trærens 390 og der olieres med plejeolie 315 (eller hvid plejeolie 335). Der
kan efter behov genolieres på delområder med særligt stort slid. Især for gulve behandlet med hvidolie er det vigtigt med
omhyggelig pleje og hyppig genoliering, men da der slides direkte på det pigmenterede lag vil der altid kunne forekomme
farveforskelle.

Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte din forhandler, eller vores salgsafdeling på telefon 7027 6600.
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