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LAKEREDE GULVE

BESKYT GULVET:
Stop snavset ved hoveddøren med effektive måtteløsninger (se Wallmanns måtteløsninger). Det vil 
gøre rengøringen lettere i det daglige samtidig med det mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom 
på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet, da det virker som sandpapir. Vi anbefaler kontor-
stoleunderlag under kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre genstande der kan ridse eller give 
mærker i overfladen, skal forsynes med beskyttende filtdupper. Husk at tjekke filtdupperne løbende og 
udskift dem, hvis de bliver slidt. Vær særlig opmærksom på at latexholdige dupper, måttebagsider og 
sorte gummihjul kan misfarve lakken.

DAGLIG RENGØRING:
Ved daglig rengøring anbefales at anvende tørre rengøringsmetoder, som tørmopning eller støvsug-
ning. Ved grundigere rengøring, vaskes gulvet med Wallmann Gulvvask, følg anvisninger på flasken. 
Gulvene skal kun fugtes, og være overflade tør efter 1-2 minutter. Der kan med fordel benyttes en 
”Spray moppe” som sikrer den korrekte mængde væske på overfladen. Svabere og gulvmopper, der kan 
indeholde store mængder med vand, anbefales ikke, da dette ofte medfører til overdosering af vand, 
hvilket kan resultere i lamelslip, og i værste tilfælde ødelagte gulve.

VEDLIGEHOLDELSES AF DIN LAKOVERFLADE:
Vi anbefaler at benytte Wallmann Gulvpleje, til at vedligeholde dine gulve. Gulvplejen skaber en mat 
beskyttende film, oven på fabrikslakken, og skjuler små overfladeridser, der oftest opstår efter mange 
års brug. Ved at bruge Wallmann Gulvpleje, beskytter du overfladen yderligere mod overfladeridser, og 
genskaber delvist overfladen, så den står flot i mange år fremadrettet. Læs altid på etiketten, hvordan 
du påfører gulvplejen. Foretag altid en prøve på et mindre område, inden hele gulvet behandles, gerne 
bag døren, så du sikrer dig, at du opnår det ønskede resultat.

GENLAKERING
Med tiden er det sandsynligt at gulvets overflade bliver slidt eller overfladeridset, og derfor kan en 
genlakering være nødvendig. Ved genlakering af UV-lakerede gulve skal der vurderes om en mattering 
af lakoverfladen er tilstrækkelig for at genskabe overfladen igen (Rådfør med en gulvfagmand). Ved 
en mattering af overfladen, skal der benyttes specielt egnet sandpapir, korn 150-300, som består af 
særlig hårdt materiale (diamant el. lign), som kan mattere overfladen korrekt, uden at ødelægge den 
beskyttende UV lak. Det kan være muligt at overfladen ikke egner sig til en mattering, men kræver en 
afslibning, som fjerner lakken. Vi anbefaler til hver en tid, at benytte Wallmanns anbefalede lakker. Ved 
lak spørgsmål er du velkommen til at kontakte os eller en Wallmann forhandler.

PLETGUIDE
Wallmanns lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. Det er dog altid vigtig at fjerne 
pletterne hurtigst muligt. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Plettype Fjernes bedst med

Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, 
fløde, kaffe, te Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand

Chokolade, fedt, skocreme, 
hælmærker, olie, tjære, asfalt

Rensebenzin eller vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 
ml. pr. liter vand

Karbonpapir, farvepapir, sten-
cil, blæk, kuglepen, læbestift Husholdningssprit

Urin, opkast Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand

Blod Vand tilsat Wallmann Gulvvask 70-100 ml. pr. liter vand

Wallmann 
Gulvpleje 1 l
Vedligehol-
delsesvoks

Wallmann 
Gulvvask 1 l
Koncentreret 
rengørings-
middel


