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TJEKLISTE

Verd at Vide om gulve er et overblik over, hvad du generelt bsr vere opmerksom i vedligeholdelsen af
denne bygningsdel. Specifikke oplysninger og en vejledning i, hvordan du vedligeholder den enkelte
gulvtype, finder du i bygningsdelskortet og i producentoplysningerne.

At gore:
. rengor efter producentens anvisninger
. se regelmassigt efter for defekter
. vedligehold efter producentens anvisninger
. undgA boring i gulve med gulwarme
. hold en luftfugtighed pi 45-55 % RF
. hold en rumtemperatur ph 17-27C
. brug m6tter foran dare
. brug filtfodder under msbler
. brug underlag under kontorstole med hjul

RENGORING

Rengoring, oliebehandlede tragulve
Til normal rengoring anvendes stsvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Gutvet bor regelmessigt tsrres over
med en hdrdt opvredet fugtig klud eller moppe. Skal gutvet vaskes, bsr det forst vaskes meO rent vand
for at f,erne det grove snavs. Derefter anvendes en mild oplosning af Natursebe. Saben rengor gulvet
samtidig med, at den legger sig som en usynlig beskyttelse i treet, hvorved overfladen bliver mere
modstandsdygtig. Det er meget vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand pd gulvet. Du bor aldrig benytte
sulfoholdige rengoringsmidler til olierede tragulve. Pletter bor flernes med det samme, evt. med
Trarens.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Regelmassigt eftersyn af gulve
Det gelder for alle typer af gulvbelegning, at du regelmassigt skal se dem efter for defekter, dvs.
hakker, ridser eller pletter. Hvis der er opstdet hakker eller ridser i gulvet, bsr du se efter, om overfladen
er gennembrudt, da du ellers risikerer, at gulvet misfarves. Du finder anvisninger til udbedring af ridser
og hakker i det vedlagte vedligeholdelsesmateriale.

Vedligeholdelse af olierede tragulve
Et olieret gulv bor regelmessigt genolieres, da oliehinden afslides ved brug. Oliering kan ske ved at
gnide gulvet ind med en klud, vedet i en egnet treolie. Du skal umiddelbart efter indsmsringen tarre
efter med en tor klud. Blank olie mi ikke efterlades pA gulvet. For en detaljeret anvisning, sJ Oet
vedlagte bygningsdelskort. Genoliering udfores efter behov, og evt. partieLt, hvis der er omrider udsat
for serligt slid. Ver opmerksom pA, at olievedede klude kan selvantende, og derfor skal bortskaffes
forsvarligt.

Boring i gulve
Har du gulvvarme etableres den enten ved, at der ligger vandfyldte varmeslanger i undergulvet eler, at
der er indlagt en m6tte med el-varmetrAde. Du bor derfor aldrig bore i et gulv med gulwaime, med
mindre du forinden har sikret dig en lokalisering af slanger/ mdtter. Generelt bor boiing i
badeverelsesgulvet ogs6 undg6s, da der i gulvet er indlagt en vandtetningsmembran.

Reparation af olierede tragulve
En lokal trykskade kan til tider repareres ved at opfugte gulvet lokalt. Treet vil herved rejse sig, hvorefter
det kan slibes og olieres.
Lykkes det ikke, eller er der tale om en anden type lokal skade pi gulvet, er det muligt at udskifte enkette
stave, dette bar du dog overlade til en specialist. Trenger hete gulvet til en opfriskning, er det
nsdvendigt med en omhyggelig let afslibningfor gulvet igen olieres. Det anbefales atiade fagfolk udfore
dette arbejde.
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MATERIALER OG INDEKLIMA

Tragulve og temperatur
Tra beveger sig som materiale med luftens fugtighed. Stiger luftens fugtighed, udvider det sig - og
omvendt. Bevagelserne sker specielt pd fuers af gulvbredderne. For at muliggare disse bevegelser er
gulvbredderne lagt med en smal fuge imellem, en fuge der helt forsvinder, nir fugtigheden er hojest,
hvilket typisk er i august og september mAned. Fugerne bliver tydelige, nir fugtigheden er lavest, hvilket
typisk er i februar og marts mined.

Tregulvet trives bedst ved en relativ luftfugtighed pi 45-55 % RF og en rumtemperatur pA 17-2TC.
Tregulvetbsr ikke vedvarende udsattes for en luftfugtighed lavere end 35% RF eller hojere endT0o/o
RF, da det kan medfore varige skader pA gulvet. Tilsvarende bor rumtemperaturen ikke vedvarende
vere udenfor det ovennavnte interval. Er der gulwarme i dit tregulv, vil det give lidt tydeligere fuger i
den torre periode, da gulvets hojere temperatur giver en stsrre udtorring. Har du gulwarme, bsr du ikt<e
legge tykke tepper ovenpi gulvet. Teppet vil virke isolerende og age treets temperatur.

Stir din bolig tom ien periode,bar du sikre, at den stadig er opvarmet, og at den udluftes regelmassigt.
Specielt i vinterhalvAret bor du kontrollere luftfugtigheden, og evt. supplere med en befugter.

Tragulve og slid
Et tregulv har en relativt blad overflade og er derfor modtageligt for slid og mekaniske pdvirkninger. En
m6tte ved indgangen, kan hindre, at du slaber smAsten med under s6lerne. Husk ogsi mfitter foran evt.
terrasse- og altandore. Under bordben og lign. der kan ridse anbefales at montere filtpuder. Det
anbefales at lagge et underlag under kontorstole med hjul. Det kan ogsA vere en fordel at beskytte
omrAder med serligt slid med et tyndt, beskyttende teppe.

Tragulve og sollys
Et tragulv vil gulnes over tid af sollyset. Derfor bor du - specielt i den fsrste tid, mens gulvet er nyt -
undgA at legge f.eks. mindre tepper i lengere tid ad gangen pdr omr6der af gulvet, hvor der er klaftigt
sollys. Efter en tid vil det give en aftegning pi gulvet, der kan vere sver at flerne igen.
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