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VEJLEDNING TIMBEREX
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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL TRÆGULVE BEHANDLET MED TIMBEREX OLIE 
OFFENTLIGT MILJØ

For at sikre et olieret trægulv er beskyttet, holdbart og smukt, er rengøring og vedligeholdelse vigtigt 
uden at det skal være kompliceret. 

1. Regelmæssig rengøring
• Støvsug eller tør-mop gulvet regelmæssigt med en mikrofibermoppe.
• Hvis nødvendigt, rengør gulvet med Gammeldags Træsæbe og vand. Doser 0,5 liter sæbe med 10 

liter vand, brug en hårdt opvredet klud. Gulvet skal være tør inden for 1-2 minutter.
• Poler gulvet jævnligt med en polermaskine og en rød nylonpude.

2. Pletfjernelse
• Bearbejd pletten med Gammeldags Træsæbe og vand, med en dosering af 0,5 liter sæbe til 10 liter 

vand. Brug en hårdt opvredet klud. Gulvet skal være tør inden for 1-2 minutter.
• Hvis pletten ikke forsvinder, skal du forsigtigt skrabe overfladen med et barberblad eller slibe det 

let med et sandpapir korn 120.
• Spray: Påfør en tilstrækkelig mængde Timberex Vedligeholdelses-skum eller Timberex Satin Oil 

vedligeholdelse-olie på pletten og arbejd olien ind med en hvid eller rød nylonpude. Hvis gulvet er 
overfladebehandlet med en pigmenteret olie, skal pletten behandles med den samme farvet olie, 
der blev anvendt til den første behandling med samme metode.

• Poler overfladen med en rød nylonpude, fjern overskydende olie og lad overfladen tørre fuldstæn-
dig før den tages ibrug igen.

VIGTIGT! 
Klude og andet værktøj der anvendes til alle typer oxiderende olieprodukter ex. bør altid placeres i en 
spand vand umiddelbart efter brug på grund af risikoen for selvantændelse. Efter mindst 24 timer kan 
de smides væk. 

3. Vedligeholdelse 
For at opnå de bedste langsigtede resultater, anbefales det at udføre den første vedligeholdelse inden 
for 3-4 måneder efter grundbehandlingen og derefter efter behov. Afhængig af Timberex-produktet, 
der anvendes til grundbehandlingen, skal du følge de respektive instruktioner og valg af vedlige-
holdelsesprodukter.


