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TRÆGULV MED NATUR OLIE  
Vedligeholdelsesvejledning 
 
Trægulve fra Havwoods, som fra fabrikkens side er produceret med en finish med naturlig olie, bruger olien og voks, som bevares i 
selve træets overflade, så du kan være så tæt på det naturlige materiale som muligt. Efter påføring på fabrikken kan disse olier 
trænge dybere ind i træet, hvorfor påføring af et finish-lag af hårdvoksolie, når først gulvet er monteret, sikrer mætning af 
overfladen og gør, at gulvet er klar til at håndtere hverdagens slid og slitage. Da træ er et naturligt materiale, vil det reagere på 
omgivelserne efter monteringen - tørre forhold gør, at træet mister fugtighed, og fugtige forhold gør, at træet optager fugtighed. 
Ved brug af de rigtige rengøringsprodukter kan trægulve tilpasse sig til omgivelserne, mens de stadig ser ud og fungerer, som de 
skal.  

OBS: Se videoer på www.havwoods.com/dk med demonstration af, hvordan man vedligeholder gulvene.  

 

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE 

Grove partikler, f.eks. snavs og skidt, der føres med ind på trægulve, kan have en meget slibende effekt og i høj grad afkorte 
enhver overfladebehandlings levetid. Gulvets overflade bliver hurtigt kedelig at se på pga. ridser, og træet kan blive påvirket af 
indtrængende vand og pletter. Måtter, der placeres ved indgange fra udendørs områder, er en vigtig del af at bevare gulvets 
udseende og forlænge dets levetid, samtidig med at rengøring ikke skal udføres lige så ofte. Det er vigtigt at anvende måtter, så 
de kan fjerne snavs og opsuge fugt.  

Måtterne skal endvidere være store nok til, at man er nødt til at tage to skridt for at passere dem, men den generelle anbefaling 
er, at måtter skal være så store som praktisk muligt, og de skal rengøres regelmæssigt.  

Det er endvidere vigtigt at sikre, at gulvet beskyttes mod flytbare møbler, f.eks. borde og stole. En enkel løsning på dette problem 
er at beskytte gulvet ved at sætte filtmåtter under møblernes ben. Efterse og rens regelmæssigt filtmåtterne for at 
undgå/nedsætte risikoen for, at snavs og skidt, der har sat sig fast i filtmåtterne, ridser gulvets overflade. 

 

VEDLIGEHOLDELSE AF DIT GULV 

Et effektivt vedligeholdelsesprogram sikrer, at gulvet holdes rent og ser så godt ud som muligt. Følgende oplysninger er 
sammensat således, at du får et godt udgangspunkt for et sådant program, og de passer til gulve i både private hjem og 
erhvervssammenhænge. Alle gulve er dog unikke og kræver individuel vurdering, da de påvirkes af forskellige faktorer. Ændrede 
trafikmængder og skiftende årstider skal også indtænkes, og yderligere måtter kan f.eks. være påkrævet i perioder med sne eller 
meget regn. Hyppigheden af vedligeholdelsestiltagene skal afspejle gulvets brug og skal ændres i overensstemmelse hermed. 

Trægulve fra Havwoods, der er behandlet med en finish med naturlige olier fra fabrikkens side, værner om strukturen og 
karakteren af naturlige trægulve ved at imprægnere træets overflade med naturlige olier og voks, som nærer og beskytter gulvet. 
Alle træplanker har bittesmå forskelle i densitet og struktur, og de tilpasser sig til de omgivelser, hvori de er monteret. Behandling 
af gulvet med Marldon Hard-wax Oil efter montering giver gulvet en naturlig og slidstærk finish med forskellige grader af glans, 
som passer til din personlige smag. Hårdvoksolierne i Marldon-serien fås med en glans, som er enten Satin (MXW620) eller Mat 
(MXW630).  
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Efter montering 

Når gulvet er monteret og alle lim er 100 % hærdet, skal gulvet behandles med et lag hårdvoksolie, f.eks. Marldon Hard-wax Oil. 
Til dette formål kan man bruge en Marldon Hard-wax Oil Roller eller en Marldon Applicator Brush, som i gennemsnit bruger ca. 23 
m2 pr. liter (ca. 58 m2 pr. dåse med 2,5 l). Sørg for at påføre et jævnt lag på alle dele af gulvets overflade – du kan evt. anvende en 
poleringsmaskine med en hvid pude og en smøreklud til at sikre en jævne fordeling på overfladen.  

Lad gulvet tørre i 4-6 timer (så det er tør ved berøring) efter behandlingen, før der gås på gulvet, og lad det tørre natten over, 
inden der sættes møbler på gulvet. Overfladen er ikke fuldt hærdet før 4-5 dage efter påføringen. I denne periode bør man ikke 
rengøre gulvet med vand og undlade at lægge tæpper på gulvet. 

 

Rutinemæssig rengøring og vedligeholdelse  

Gulvet bør støvsuges regelmæssigt for at fjerne støv, fnuller og dyrehår. 

Korrekt fortyndet Marldon Cleancare-opløsning kan anvendes sammen med en Marldon Spray Mop til hurtigt og effektivt, at 
fjerne hverdagens skidt og vedligeholde overfladebelægningens tilstand. 

Marldon Liquid Wax Care MXC700 kan anvendes periodisk til at rense gulvet for fedtstoffer og fjerne andre genstridige pletter 
samt til at 'genopfylde' gulvets overflade med olie og voks. Det skal påføres med et frisk mikrofibermoppehoved med en dækning 
på 10-15 ml pr. m2. 

OBS: Spildte væsker på trægulve skal altid fjernes rettidigt. 

Hvornår 

Dagligt – Støvsuges efter behov, afhænger af brug 

Ugentligt (oftere for erhverv) – Fugtig aftørring med fortyndet Marldon Cleancare Concentrate MXC710 ved hjælp af en 
spraymoppe. Vask moppehovedet efter brug. 

Månedligt eller to gange om året (eller efter behov) – Brug Marldon Liquid Wax Care til at fjerne genstridige pletter og opfriske 
trægulvets finish.   

 

Indhold i sæt 

105067, beskyttende filtpuder 

 

Sættes under møbler for at beskyttet gulvets 
overflade mod ridser osv. 

Private hjem: 950112, Marldon-spraymoppe + 950016 Spare Mop Head 
Erhverv: 950104 Hygen Pulse Mop 

          

Med denne spraymoppe til trægulve kan du 
rengøre og vedligeholde dine trægulve med en 
fejende bevægelse. Ergonomisk og let at bruge. 
En spraymoppe er hurtig at samle og genopfylde 
med den særligt udviklede rengøringspatron. 
Glem alt om at skulle fylde en spand og tilsætte 
rengøringsmiddel - du skal blot spraye og 
rengøre! 
Marldon Multiclean Solution medfølger! 
PRIMÆRE FORDELE 
• Specielt udviklet til trægulve 
• Ergonomisk design 
• Moppehovederne kan maskinvaskes 
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950059, Marldon Cleancare Concentrate 

  

Et tilsætningsmiddel til vand til rengøring og pleje 
af olie- og voksbehandlede gulve, giver ikke 
streger. 
Dækning: 2 hættefulde til 5 l vand. 
 
 
 
 
 
 
 

950058, Marldon Liquid Wax Care   

 
 

Til periodisk vedligeholdelse og generel 
vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede gulve. 
Hurtigt og økonomisk. Fjerner genstridige pletter 
og mærker. 
Dækning: ca. 100 m2 pr. liter. 
Tørretid: 20-40 minutter  

850137/850141, Marldon Hard-wax Oil 
 

 

Hurtigtørrende hårdvoksolie. 3-4 timer ved 18-
25oC og en RH på 45-65 %. Vand- og 
smudsafvisende. 
Dækning: 23 m2 pr. liter, ca. 58 m2 pr. dåse med 
2,5 l. 
 

 

Gulvets levetid 

Det vil fra tid til anden være nødvendigt at lægge ny finish på tidligere olierede gulve. Alt efter overfladeforholdene vil forskellige 
grader af slibning være nødvendigt. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at slibe gulvet helt ned til det bare træ inden 
påføring af olie og/eller hårdvoksolie for at genskabe den finish, som produktet oprindeligt havde efter fremstillingen.  

 

Yderligere produktinformation og teknisk support kan fås hos Havwoods International. 
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