KOSTESKABSTAVLE - LAKEREDE GULVE

TILLYKKE MED DIT NYE TRÆGULV FRA MOLAND!
Du har nu modtaget og lagt dit nye trægulv. Vi er sikre
på, at du glæder dig over resultatet. Har du ikke haft
trægulv før, er du måske usikker på, hvordan du
behandler og plejer dit nye gulv. Denne kosteskabstavle giver dig alle nødvendige tips. Slå et hastigt blik på
afsnittet "Daglig rengøring/pleje", så ved du allerede
nu, at dagligdagen med trægulv absolut ikke er nogen
videnskab. Og skulle du alligevel have spørgsmål, så
ringer du blot til din forhandler eller direkte til os.

GENERELT OM TRÆGULVE
Indeklima:
Såvel trægulve som menneskers velbefindende
afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for både
trægulve og mennesker er en rumtemperatur på ca.
20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 50%. I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at
anvende luftbefugtere og/eller sætte skåle med vand
på radiatorer. Når luftfugtigheden er høj, kan det være
nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer. Bemærk, at der er stor
forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil
arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil
således ikke altid være den samme, og man må derfor
forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i
f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Et trægulv vil først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gode råd:
For at skåne trægulve anbefales det at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør
udstyres med egnede hjul til trægulve, og det anbefales at udlægge akrylplader under kontorstole.

Moland Lakpleje påføres - ufortyndet - den rene og
tørre lakoverflade med en klud i træets åreretning. Ryst
dunken grundigt før og under brug. Lad gulvet tørre,
inden det betrædes.

Daglig rengøring/pleje:
Den daglige rengøring af lakerede gulve foregår med
kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes normalt blot rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.
Er lakoverfladen blevet mat og trist, tilsættes vaskevandet Moland Lakpleje i forholdet 1 del Moland
Lakpleje til 50 dele vand. Den lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

Grundrengøring:
En grundrengøring kan foretages med Moland Trærens
(blandingsforhold: 1 del Trærens til 20 dele vand), hvis
der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm.
Efter rengøring med Trærens aftørres overfladen med
en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundrengøring
kan ved stærk tilsmudsning gentages. Når overfladen
er tør, påføres igen Moland Lakpleje (ufortyndet).
På et lakeret gulv, der har været behandlet med mange
forskellige lakplejetyper, kan en grundrengøring kræve
en specialbehandling. Bland 6-8 dl Moland Trærens og
1 dl 3-dobbel salmiakspiritus i en spand med ca. 8 l
varmt vand. Vær opmærksom på, at overdosering af
salmiakspiritus kan give misfarvninger af træet. Vask
gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/gulvskrubbe.
Aftør overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Når
overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje (ufortyndet).

Genlakering:

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke udlægges på gulvet
før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling.

Når gulvets lakoverflade ad åre bliver nedslidt eller ridset, kan en genlakering være nødvendig.

Stop snavs, fugt, skidt m.m., før det når ind på trægulvet.
Anvend derfor måtter ved indgangspartier.

Ved genlakering af UV-lakerede gulve foretages en let
afslibning af overfladen efterfulgt af en grundig støvsugning. Følg herefter i øvrigt altid anvisningerne for
den valgte laktype.

LAKEREDE GULVE
Før ibrugtagning:
Et lakeret gulv fra Moland kan, med fordel, før ibrugtagning behandles med Moland Lakpleje. Moland
Lakpleje lukker de små revner mellem brædderne og
gør dermed overfladen tæt og smudsafvisende.
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