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TJEKLISTE
Verd at Vide om gulveer et overblikover,hvaddu genereltbsr vere opmerksomi vedligeholdelsen
af
dennebygningsdel.
Specifikke
oplysninger
og en vejledningi, hvordandu vedligeholder
den enkelte
gulvtype,finderdu i bygningsdelskortet
og i producentoplysningerne.
At gore:
. rengorefterproducentens
anvisninger
. se regelmassigtefterfor defekter
. vedligeholdefterproducentens
anvisninger
. undgAboringi gulvemedgulwarme
. holden luftfugtighed
pi 45-55% RF
. holden rumtemperatur
ph 17-27C
. brugm6tterforandare
. brugfiltfodderundermsbler
. brug underlagunderkontorstole
med hjul
RENGORING
Rengoring,oliebehandledetragulve
Til normalrengoringanvendesstsvsuger,kostog evt. gulvmoppe.Gutvetbor regelmessigttsrresover
med en hdrdtopvredetfugtigkludellermoppe.Skalgutvetvaskes,bsr det forstvaskesmeOrentvand
for at f,ernedet grovesnavs.Derefteranvendesen mildoplosningaf Natursebe.Saben rengorgulvet
samtidigmed,at den legger sig som en usynligbeskyttelsei treet, hvorvedoverfladenblivermere
modstandsdygtig.
Det er megetvigtigt,at der ikkeefterladesblanktvandpd gulvet.Du bor aldrigbenytte
sulfoholdige
rengoringsmidler
til olieredetragulve. Pletterbor flernesmeddet samme,evt. med
Trarens.
VEDLIGEHOLDELSE
OG REPARATION
Regelmassigt eftersyn af gulve
Det gelder for alletyperaf gulvbelegning,at du regelmassigtskalse dem efterfor defekter,dvs.
hakker,ridserellerpletter.Hvisder er opstdethakkerellerridseri gulvet,bsr du se efter,om overfladen
er gennembrudt,
da du ellersrisikerer,
at gulvetmisfarves.
Du finderanvisninger
til udbedring
af ridser
og hakkeri det vedlagtevedligeholdelsesmateriale.
Vedligeholdelseaf olieredetragulve
Et olieretgulv bor regelmessigtgenolieres,da oliehindenafslidesved brug.Olieringkan ske ved at
gnidegulvetind meden klud,vedet i en egnettreolie. Du skalumiddelbart
efterindsmsringen
tarre
eftermed en tor klud.Blankolie mi ikkeefterladespA gulvet.For en detaljeretanvisning,sJ Oet
vedlagtebygningsdelskort.
Genoliering
udforesefterbehov,og evt. partieLt,
hvisder er omrider udsat
for serligt slid.Ver opmerksompA,at olievededekludekan selvantende,og derforskal bortskaffes
forsvarligt.
Boring i gulve
Har du gulvvarmeetableresden entenved,at der liggervandfyldtevarmeslanger
i undergulvet
eler, at
der er indlagten m6ttemed el-varmetrAde.
Du bor derforaldrigborei et gulvmed gulwaime,med
mindredu forindenhar sikretdig en lokalisering
af slanger/mdtter.Genereltbor boiingi
badeverelsesgulvet
ogs6undg6s,da der i gulveter indlagten vandtetningsmembran.
Reparationaf olieredetragulve
En lokaltrykskadekan til tiderrepareresved at opfugtegulvetlokalt.Treet vil hervedrejsesig, hvorefter
det kanslibesog olieres.
Lykkesdet ikke,ellerer der tale om en andentype lokalskadepi gulvet,er det muligtat udskifteenkette
stave,dettebar du dog overladetil en specialist.Trenger hetegulvettil en opfriskning,
er det
nsdvendigtmed en omhyggeliglet afslibningforgulvetigenolieres.Detanbefalesatiade fagfolkudfore
dettearbejde.
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MATERIALER
OG INDEKLIMA
Tragulve og temperatur
Tra beveger sig som materialemed luftensfugtighed.Stigerluftensfugtighed,udviderdet sig - og
omvendt.Bevagelserneskerspecieltpd fuers af gulvbredderne.For at muliggaredissebevegelserer
gulvbreddernelagtmed en smalfuge imellem,en fugeder heltforsvinder,nir fugtigheden
er hojest,
hvilkettypisker i augustog septembermAned.Fugerneblivertydelige,nir fugtigheden
er lavest,hvilket
typisker i februarog martsmined.
Tregulvettrivesbedstved en relativluftfugtighed
pi 45-55% RF og en rumtemperatur
pA 17-2TC.
Tregulvetbsr ikkevedvarendeudsattesfor en luftfugtighed
lavereend 35% RF ellerhojereendT0o/o
RF, da det kan medforevarigeskaderpAgulvet.Tilsvarendebor rumtemperaturen
ikkevedvarende
vere udenfordet ovennavnteinterval.Er der gulwarmei dit tregulv, vil det give lidttydeligerefugeri
den torre periode,da gulvetshojeretemperaturgiveren stsrreudtorring.Hardu gulwarme,bsr du ikt<e
legge tykketepper ovenpi gulvet.Teppet vil virkeisolerendeog age treets temperatur.
Stir din boligtom ien periode,bardu sikre,at den stadiger opvarmet,og at den udluftesregelmassigt.
Specielti vinterhalvAret
bor du kontrollereluftfugtigheden,
og evt.suppleremeden befugter.
Tragulve og slid
Et tregulv har en relativtbladoverfladeog er derformodtageligt
for slid og mekaniskepdvirkninger.
En
m6tteved indgangen,kan hindre,at du slaber smAstenmed unders6lerne.Huskogsi mfitterforanevt.
terrasse-og altandore.Underbordbenog lign.der kan ridseanbefalesat monterefiltpuder.Det
anbefalesat lagge et underlagunderkontorstole
med hjul.Det kan ogsAvere en fordelat beskytte
omrAdermed serligt slid medet tyndt,beskyttende
teppe.
Tragulve og sollys
Et tragulv vil gulnesovertid af sollyset.Derforbor du - specielti den fsrstetid, mensgulveter nyt undgAat legge f.eks.mindretepper i lengeretid ad gangenpdromr6deraf gulvet,hvorder er klaftigt
sollys.Efteren tid vil det giveen aftegningpi gulvet,der kanvere sver at flerneigen.
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