
EJERTSC Tuborg Havnepark

Vedl i geho lde lse svej ledning

3.0 Trregulve
Der kan forekomme individuelle tilvalg under de forskellige materialer.
Drift og vedligehold er beskrevet ud fra basis materialer.

Der er tregulv i hele lejligheden p6 n&r i badevrerelser, hvor der er lagt
klinker. Se afsnit 4.0.

Trregulv: Basis

Lev.: Timberman Denmark A/S
Entr.: A10 Trepper A/S
Type: 22mmAsk Prime lamelparket, hvid olie

Af hensyn til trregulvenes stabilitet er det pikrrevet at temperaturen i
rummene nonnalt holdes pe minimum 18 grader, og med en luftfugtighed
p 6 3 0  - 6 0 % .

Vedrsrende rengoring og vedligehold:

Se vedlagte materiale fra Timberman

Vaer i ovrig! opmrerksom pe at anvende den korrekte type olie til gulvet,
alt efter om det er hvidolieret eller natur olie.

Boliginteressentskabet Tuborg Nord
Ordre nr. : EJERTSC I 420

2008-04-30



NCC Construction Danmark A/S
HAVNEPARK, C - 261407

Afleveringsdato
30.  apr i l2008

BYGNINGSDELSKORT

SPECIFIKATION
Omfang og lokalisering:

Entrepren or:

Leverandor:

Materiale / type:

Indbygningsir:

DRIFTOPLYSNINGER
Forventet levetid:
Eftersyn og vedl. interval :
Eftersyn 1. gang:

(43).1 Tregulv

Opholdsrum i lejl igheder

,A10 TapperA/S, Hesselly 6, 6000 Kolding, tlf. 7550 2900,
w\IM.a10.dk

Timberman Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund,
wunrv.tim berman. dk

BASIS
22 mm Ask Prime lamelparket hvid olie

TILVALG
22mm Ask Prime hvidol ie, plank - lej l .  105, 116, 120,130, 139, 157
22mm Eg Pr ime hvidol ie,  lamelparket  -  le j l .  101,108,  115,  119,  158
22 mm Eg Prime naturolie, lamelparket - lejl. 121, 152
22 mm Ask Prime naturolie, lamelparket - lejl. 102, 156
22 mm Eg Prime naturolie, plank - lejl. 125, 135
22 mm Merbau Prima naturolie, lamelparket - lejl. 109
22 mm Merbau Prima naturolie, plank - lejl. 154

2007-2008

20 Ar
1 A r
apr 2009

Der er varmeslanger i flg. gulve:
- Generelt i alle stuer i Parkhus og Kanalhuse
- | verelse ml. kskken og stue i stueplan i Kanalhuse
Der mA dertor under ingen omstendigheder bores el.lign. i disse
gulve.
Oliebehandlede gulve
Daqlig rengoring:
Stovsugning eller fejning med kost.
Vask med h6rdt opvredet klud el. moppe.
Anvend natursabe, f.eks. Trip Trap natursabe, hvid/natur.
Anvend minimum af vand.
Grundrengoring:
Hvis gulvet har veret forsomt kan det rengores med f.eks. Trip Trap
Trerens i ht. producentens anvisninger.
Herefter genbehandles med hvid/natur natursabe for at genskabe
overflade.
Pletfjerninq:
Vanskelige pletter kan fjernes med f.eks. Trip Trap Trepletfjerner, Hvis
veske er trangt ned i traet, slibes plet med sandpapir korn 100+320
hvorefter der poleres med Trip Trap Plejepasta.

VEDLIGEHOLDELSE
Eftersyn og vedligehold:
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NCC Construction Danmark A/S

HAVNEPARK. C -261407

Afleveringsdato
30.  apr i l2008

BYGNINGSDELSKORT

HENVISNINGER
P rod u ce ntoplys n i n ger:

Projekt / tegninger:

(43).1 Tragulv

Fremtidig pleje:
Pleje med Trip Trap Plejepasta foretages i ht. producentens anvisninger
inden gennemslid af den olierede overflade.
Inden behandling rengores med Trip Trap Trarens. Ndr gulvet er helt tsrt
p6fores Trip Trap Plejepasta med klude el. polermaskine.

Pastaen poleres ned i treet, evt. gentages behandling til jevn mettet
silkemat overflade. Det md ikke efterlades overskydende olie pi overflade
da det vil danne skjolder.
Efter 4-5 timer ved 18-20 grader celcius kan gulvet atter tages i brug.

Pga. risiko for selvantandelse skal olievedede klude/pads skylles med
vand og bortskaffes i lufttatte beholdere umiddelbart efter brug.

Se naeste side

Gulvplaner
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Tlmbermon DenmorkA/S
Hovnevej 17
DK-9560 Hodsund

Tel, 99 52 52 52
Fox 99 52529q
wvrw,timbermon,dk

^T:
Drift og pleje Blod nr.410
Afsnit 4 Side I
Vedligehold. olie Juni 2004

Doglig rengoring
Til doglig rengoring onvendes stovsuger, kost eller evt,
svober, Alle gulve b@r regelmoessigt larres over med en
fugtig klud hdrdt opvredet, Til rengaring of olierede
gulve onbefoles det of bruge f,eks, Trip Trop NoturscBbe
notur eller hvid (se blondingsforhold pd etiket). Sceben
hor to funkfioner: den rengar gulvet somtidig med ot
den lcegger sig som en usynlig bestcyftelse itroeet, hvor-
ved overfloden bliver mere modstondsdygtig,

Husk oltid of anvende 2 sponde - en med sebevond
og en med rent vond til of skylle de snovsede klude eller
moppen i, Def er vigitgt ot der ikke eflerlodes blonkt
vond pd irregulvet,

Brug ikke sebespdner fil vosk af gulvet idet der ikke
tilfarer freef ekstra pleie - derved udtorrer gulvet'

Grundreng@ring
Hvis gulvet er blevet fors@mt eller er blevei meget snov-
set, rengores der med f,eks, Trip Trop Trcerens blondet i
vond (se blondingsforhold pd etiket), I detfe tilfcelde
bruges der ogsd 2 sponde, Umiddelbort efter rengorin-
gen voskes gulvet over rned Trip Trop Notursrebe, nofur
eller hvld for of genskobe den beskyftende overflode.

Fletfjerning
Vonskelige plefl"er kon fjernes med f,eks, Trip Trop
Trcepletfjerner, Sproy pletflerneren direHe pd pletfen og
lod det sidde ei ojeblik for of oplose den, Om nodven-
digt gentoges behondlingen,

Veske, som er trukket dybere ind i treets overflode,
kon fjernes ved ot slibe trceet let med groff sondpopir,
hvilket dog krcever en efterfolgende polering med
sondpopir korn 320, somt efterfolgende oliebehondling
rned f,eks, Trip Trop Plejeposto, notur eller hvid pd det
slebne omrdde, En evt, reporotion vil kunne ses indtil gul-
vet hor veret i brug og vosket nogle gonge,

Fremtidig pleie med olie
Den fremtidige oliepleje med Trip Trop Plejeposto fore-
toges f@r gennemslid of den olierede overflode, FOr gul-
vet behondles med Plejeposto, rengores det med Trip
Trop Trcerens blondet i vond (se blondingsforhold pd
etiket), Lod gulvel tarre, Voer sikker pd, of gulvet er helt
torl for oliebehondlingen,

Plejeposto bar pdfores rned klude eller med polere-
moskine pd stone oreoler, Oliepcstoen poleres ned i
irceet med hOndkroft eller rned en poleremoskine
umiddelbort effer pdforingen, Gentog behondlingen,
hvis det er n@dvendigt,Trceet skolvere helt moettet og
hove en silkemot overflode,

Vedligeholdelse sf olierede
Timbermsn Tregulve
Anvisningen gelder for alle olierede
Timbermbn Trebulve i |ys og mark h&rdtfre.
Denne anvisning ersfattet pleieveiledningen i
Ireggeveiledningen.
Timbermon lomelplonk og lomelpcrket er oliebehond-
let fro fobrik med en scerdeles stcerk uV-hoerdende olie,
Selvom gulvet er frerdigbehondlet fro fobrik, onbefoler
Timbermon, cf der foretoges en efterbehondling stroks
efler loegning og inden gulvet toges i brug, Dette vil styr-
ke overfloden yderligere og letle den fremtidige
rengoring og pleje of troegulvet vcBsentligt'

Pleje efter lregning
Efter lregning stovsuges gulvet ornhyggeligi og torres
over med en hdrdopvredet gulvklud eller gulvmoppe,

Ndr gulvet er helt tort foreioges en behondling med
Plejepcsto, notur eller hvid, ofhcengig of gulvets fobriks-
oliering,
Eftersom gulvet er foerdigbehondlet, er det en meget
begrcenset mrengde olie, som skol pdfores overfloden'
Plejeposto fordeles pd gulvet i et meget tyndt log med
en bomuldsklud eller en hvid polerepod,Ved st@rre ore-
aler kon en poleremoskine med fordel onvendes,
Plejeposicren poleres godt og jcevnt ned i trcBet,
Fortscet indtil det fornemmes, of treet er mcetfet og
gulvet fremtreder silkemot. Ndr olien effer co,4 timer er
Iar, kon gulvet toges i brug. Doglig reng@ring,
Grundbehondling og Pleje med olie er beskrevet i
understdende ofsnit.

Beskyt gulvet mod stort $lid
Foron indgongsportier kon med fordel plcceres fod-
riste, der kon sikre of trcegulvet ikke udscettes for grus og
smdsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses pd gulvet,

Ved indgongsportier bor ploceres "gd-ren-mdtier" for ot
forhindre vond og snesjop i of blive liggende pd trcegul-
vet,

Under borde og stole m,v kon monteres filtdupper for ot
undgd ridser og sliioge, Under f,eks, kontorstole monte-
res koreploder, eller hjul udskifles med gummihjul egnet
til trcegulv

Hvis der efter gulvlcegning skol opstilles kokken og/eller
ondet inventor bor gulvet dcekkes ned med en kroftig
grd gulvpop, evl,4 mm hdrde mosonitploder hvis der er
iisit<o for, of montorer eller hdndvoerkere hor smdsten
under fodtojet,

Gulvpop/ploder topes over somlinger, Undgd tope
direkle pd gulvoverfloden,

Forfsettes pd blod 4.l0, side 2



Timbermon DenmorkA/S
Hovnevej l7
DK-9560 Hodsund

Tel, 99 52 52 52
Fox 99 52529q
www,timbermon,dk

Sarg for of olierester poleres godt ind i troeef, Anvend
rnugfde bomuldsklude eller hvide polerpods ti lJormdlet,
Der md ikke efferlodes overskydende olie pd overflo-
den, idet det vil donne blonke skjolder'

Efler co.4-5 timer (ved 1B-20'C) kon gulvet igen toges i
brug, Efter 48 timer kon gulvet otfer reng@res med Trip
Trop Notursoebe.

OBSI! Grundef risiko for selvontendelse skal klude og
pods vedet med olie skylles ivond og bortskaffes i luff-
frelte beholdere eller brendes umiddelbarf efter brug,

Reporotion
Ved beskodigelse eller meget slidte brredder, kon
enkeltstove eller hele porketbrcedder udskiftes, dog
onbefoles def of kontokie en professionel gulvmontor,

Ved genoliering onvendes slibning med sondpopir eW,
Abrolon 500, stortende med korn 80 og sluflende med
korn 320. Det onbefoles of reporere med f,eks, Trip Trop
Reporotionsolie, notur eller hvid,- og evf' efferpolere
med Trip Trop Plejeposto, notur eller hvid,

Glonsgroden kon voriere effer en reporotion, men vil
som regel udjcevne sig efler gulwosk,

P&faring p& fabrik
Forst pdlcegges Timbermon grundolie - co.20 grcm pr,
m2, Trceet mcettes helt med olie, inden topolien pd-

lcegges og hoerdes ved hjcelp cf UV-belysning,
Overfloden fremstdr fuldt ofhoerdet, Ved en efierbe-
hondling med f,eks Trip Trop Plejeposto, Inden gulvet
toges i brug, vil overfloden blive styrket yderligere og
lette den fremtidige pleje of trcegulvet vcesentligt,

Iimbermon UV-olie er miljovenlig og boserei pd notur-
lige vegetobilske olier, hjcelpestoffer og foioinitotorer.
der sikrer ct olien hcerdes ved moskinel pdforing i UV-
cnlceg, Oliens torstofindhold er co, 

.l00%,

Olien pdfores som notur eller i en hvidpigmenteret
udgove til lyse trcesorter, som osk, eg, bog og ohorn

Timbermcn UV-olie er godkendt of Institut fur
Boubi ologie, Rosenheim,

f: Dritf og pleje Blqd nr' 410
Afsnit 4 Side 2
Vedligehold. olie Juni 20M



Timbermon DenmorkA/S
Hovnevej 17
DK-9560 Hodsund

Tel, 99 52 52 52
Fox 99 525299
www.timbermon.dk t: Projekiering Blod nt 409

Afsnit 5 Side I
Generelt orn gulve April2005

Beskyt lregulvet

Foron indgongsporiier kon med fordel ploceres fodriste,
der kon sikre of iroegulvet ikke udsettes for grus og
smdsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses pd gulvet,
Ved indgongsportier bar ploceres "gd-ren-mdtfer" for eI
forhindre vond og snesjop iot blive l iggende pd tregul-
vet,

Under borde og stole m,v kon monteres filtdupper, for ot
undgd ridser og slitoge,

Under f,eks, kontorstole monteres koreploder, eller hjul
udskiftes med blode gummihjul egnet til troegulve,

Hvis der, efter gulvets lcegning, skol opstilles kOkken
og/eller ondet inventor, bor gulvet dcekkes ned med
kroftig grd gulvpop, evt, 4 mm hdrde mosoniteploder
hvis der er risiko for of monforer eller hdndvcerkere hor
smdsten under todta| Gulvpop/ploder topes over som-
linger, Undgd tope direKe pd gulvoverfloden.

Rengoring og pleje of oliebehsndlede lregulve
Ved doglig rengoring onvendes st@vsuger, kost og evt,
gulvmoppe, Gulvet bor regelmoessigt tarres over med
en hdrdt opvredet,fugtig klud eller moppe,Til rengoring
onvendes Notursoebe, notur eller hvid (folg vejl, pd eti-
ket). Soeben rengor gulvet somtidig med, qt den
lcegger sig som en usynlig beskyttelse i frceet, hvorved
overfloden bliver mere modstondsdygtig, Det er vigtigt
of der ikke efterlodes blonki vond pd trcegulvet,
Brug ikke sebespdner fil vosk of frregulve, idet der ikke
tilfgres trreef eksfro pleje og derved udforrer gulvet,

Pletter fjernes med Trerens,

Det er vigtigt, of den fremiidige pleje foretoges fer gen-
nemslid of den olierede overflode, For gulvet behondles
med f,eks, Plejeposto, reng@res det med TrcBrens (folg
vejl, pd etiket),Vcer sikker pd, of gulvet er helt tort far oh-
ebehondlingen,

Rengoring og pleje of lskerede lrcegulve

Til normol rengoring onvendes st@vsuger, kost og evi,
gulvmoppe, Skol gulvet voskes onvendes en mild
oplosning of Noturscebe, Det er vigtigt, of der voskes
rned en hdrdt opvredet klud eller rnoppe, Brug sd lidt
vond som muligt og efterlod ikke blonkf vond pd gulvet,

Iimbermon troegulve behondlet med Mothon UV-lok
hor en ekstrem slidstyrke. Alligevel bor mon beskytte
overfloden rnest muligt - se ofsnlt "Bes[,o7t trcegulvet",

Den lokerede overflode kon vedligeholdes med Trip
Trop plejemidler til lokerede trcegulve, Falg plejeonvis-
ningen naje,

Generelt om Timbermsn tregulve
Indeklimq - Gulworme - Skdn tregulvet

Nedensfdende giver en relningslinie for
tregulvefs reoktion pA svingende luftfugtig-
hed og gulvvatme. Ligetredes beskrives Rorl
hvordon lregulvet bedsf skdnes sciml
rengares og pleles.

Indeklimo

Trce er et levende moferiole, der udvider sig lidi ndr
den relotive lufffugiighed @ges (ougust - november),
og trekker sig sommen, ndr clen reloiive luftfugtighed
reduceres (onuor - moris), I disse perioder kon der
opstd mindre fugedonnelser mellem brcedderne eller
de enkelte porketstove, men afhmngig of drstiden vil
disse fugedonnelser sedvonligvis forsvinde igen,

Trcegulvet trives bedst ved en relotiv luftfugiighed pd
45-55% RF og en temperotur pd 17-25"C, Den relotive
luftfugtighedbor oldrig komrne under 35% RF eller over
65% RF Anskof evl', et hygrometer. Sorg for tilstrcekkelig
udluftning - gerne l0 min. med fuldt gennemtrek2
gonge i dognet, Anvend eW, en loefugter ndr luftfug-
tigheden folder, Mosser of gr@nne plonter er ogsd med
til, of regulere lufffugtigheden.

I perioder med indendors lufi-fugtighed over 7O7o RF
(forekommer typisk fro ougust til okiober) kon mon, ved
of hceve indetemperoturen og undgd dbne vinduer
orn notten, rnindske spcendingerne i tregulvet, Et
tregulv er fgrsi endeligt okklirnotiseret effer et drs tid.
Ved stgrre RF end 7A%kan opbulning of gulvfloden fore-
komme,

For evt, yderligere informotion se www,troe,dk
/Trcebronchens Oplysni ngsrd d),

Gulworme
Gulworme kon @ge fugerne en smule, Det er derfor
vigtigt, of mon sorger for, of gulwormen er styret, sdle-
des of femperoturen pd oversiden of tregulvet oldrig
kommer over 25-27"C, Detie gcelder ogsd under evf,
tcepper, mdtier og ondre genstonde, Fremlabstempe-
rofuren md ikke overstige 40'C.

Ved opstort pd fyringsscesonen kon det vcere en for-
del of sforte gulworme<rnloegget longsomt op over 2-
3 dogn,

Trcegulve er folsomme overfor stcerk vorme, Der md pd-
regnes slarre fuger ved onvendelse of fugffolsomme
trcesorter sorn ohorn og bog,



VARD AT VIDE OM GULVE
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TJEKLISTE

Verd at Vide om gulve er et overblik over, hvad du generelt bsr v@re opmarksom 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 pA a5-55 % RF
. hold en rumtemperatur pA 17-27C
. brug m6tter foran dare
. brug filtfodder under mobler
. brug underlag under kontorstole med hjul

RENGORING

Rengoring, oliebehandlede tragulve
Til normal rengoring anvendes stsvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Gulvet bor regelmessigt torres over
med en hirdt opvredet fugtig klud eller moppe. Skal gulvet vaskes, bor det forst vaskes med rent vand
for at f,erne det grove snavs. Derefter anvendes en mild oplosning af Natursabe. 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 p6 gulvet. Du bor aldrig benytte
sulfoholdige rengoringsmidler til olierede tragulve. Pletter bor {ernes med det samme, evt. med
Trarens.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Regelmassigt eftersyn af gulve
Det gelder for alle typer af gulvbelegning, at du regelmessigt skal se dem efter for defekter, dvs.
hakker, ridser eller pletter. Hvis der er opstAet 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 regelmassigt 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 indsmoringen tarre
efter med entar klud. Blank olie mA ikke efterlades pi gulvet. For en detaljeret anvisning, se det
vedlagte bygningsdelskort. Genoliering udfores efter behov, og evt. partielt, hvis der er omr6der udsat
for serligt slid. Var opmerksom p6, at olievadede 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 eller, at
der er indlagt en mAtte med el-varmetride. Du bor derfor aldrig bore i et gulv med gulwarme, med
mindre du forinden har sikret dig en lokalisering af slanger/ mAtter. Generelt bor boring i
badeverelsesgulvet ogsi undgAs, da der i gulvet er indlagt en vandtetningsmembran.

Reparation af olierede tregulve
En lokal trykskade kan til tider repareres ved at opfugte gulvet lokalt. Traet 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 enkelte
stave, dette bsr du dog overlade til en specialist. Trenger hele gulvet til en opfriskning, er det
nsdvendigt med en omhyggelig let afslibning far gulvet igen olieres. Det anbefales at lade fagfolk udfare
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. Bevegelserne sker specielt pA tvars af gulvbredderne. For at muliggore disse bevegelser er
gulvbredderne lagt med en smal fuge imellem, en fuge der helt forsvinder, nAr fugtigheden er hojest,
hvilket typisk er i august og september mAned. Fugerne bliver tydelige, n6r fugtigheden er lavest, hvilket
typisk er i februar og marts m6ned.

Tragufvet trives bedst ved en relativ luftfugtighed pA 45-55 % RF og en rumtemperatur pA 17-27C.
Tragufvetbsr ikke vedvarende udsettes for en luftfugtighed lavere end 35 o/o RF eller hajere end70 o/o

RF, da det kan medfsre varige skader pA gulvet. Tilsvarende bor rumtemperaturen ikke vedvarende
vere udenfor det ovennevnte interval. Er der gulwarme i dit tragulv, vil det give lidt tydeligere fuger i
den torre periode, da gulvets hojere temperatur giver en stsrre udtorring. Har du gulwarme, bor du ikke
fagge tykke tapper ovenpA gulvet. Teppet vil virke isolerende og agetreets temperatur.

StAr din bolig tom ien periode,bar du sikre, at den stadig er opvarmet, og at den udluftes regelmassigt.
Specielt i vinterhalv6ret bsr du kontrollere luftfugtigheden, og evt. supplere med en befugter.

Tragulve og slid
Et tregulv har en relativt blsd overflade og er derfor modtageligt for slid og mekaniske pAvirkninger. En
mitte ved indgangen, kan hindre, at du slaber smdsten med under s6lerne. Husk ogsd mAtter foran evt.
terrasse- og altandsre. Under bordben og lign. der kan ridse anbefales at montere filtpuder. Det
anbefales at legge et underlag under kontorstole med hjul. Det kan ogsA vere en fordel at beskytte
omrider med serligt slid med et tyndt, beskyttende teppe.

Tragulve og sollys
Et tragulv vil gulnes over tid af sollyset. Derfor bsr du - specielt i den fsrste tid, mens gulvet er nyt -
undg6 at lagge f.eks. mindre tepper i langere tid ad gangen pA omrAder af gulvet, hvor der er kraftigt
sollys. Efter en tid vil det give en aftegning pi gulvet, der kan vere sv@r at fjerne igen.

Links
www.timberman.dk


