
 

PLEJEANVISNING olierede gulve: 

 

Tillykke. Du har nu et olieret parketgulv af høj kvalitet i dit hus. For at bevare skønheden og den naturligt 

udseende overflade, skal du være opmærksom på følgende anvisninger herunder. 

• Før et nyt olieret gulv bliver taget i brug anbefaler vi at køre det over med en polermaskine med Trip 

Trap plejeolie, under hensyntagen til instruktionerne bagpå etiketten. 

• Brug en dørmåtte ved indgangen(-e) for at holde sand, vand og småsten væk fra det færdige gulv. 

Møbelben bør forsynes med filtsko/filtglidere for at beskytte gulvet mod ridser og koncentreret 

påvirkning. Undgå ligeledes at belaste gulvet unødigt med stillet-hæle med mere der kan 

overbelaste overfladen. 

• Den daglige rengøring kan foretages med kost eller støvsuger. Vi anbefaler at man udelukkende 

benytter Trip Trap Natural soap som regelmæssig gulvvask til olierede gulve. Denne specielle 

natursæbe beskytter og renser gulvet nænsomt. Bemærk venligst korrekt dosering, som er 125 ml. 

sæbe til en spand med 5 ltr. lunkent vand. Vask gulvet som vanligt. Genstridige pletter kan 

nænsomt fjernes med en svamp. Brug evt. en anden spand med rent vand til at rense og vride din 

gulvklud/moppe ind i mellem. Slut ikke af med rent vand, da dette ville fjerne de beskyttende olie- 

og sæbe-fedt ingredienser, som skal beskytte dit olierede gulv hvor det er ridset og slidt. For hver 

sæbe-behandling du giver dit gulv bliver det mere mættet med plejende midler. 

• Det anbefales at man hver 4. gulvvask benytter Trip Trap Oliesæbe for at øge den plejende effekt. 

• I tilfælde af kraftig slid og brug, eller en gang årligt, kan du friske dit gulv op med Trip Trap intensiv 

rens og Trip Trap Plejeolie (solventbaseret) eller Trip Trap Oliepleje (vandbaseret) 

• Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 45 og 60%. I tilfælde af at den daler til under 45% i 

opvarmede rum om vinteren, bør man tilføre luftfugtighed evt. i form af et luftbefugtningsanlæg. 

 

 


