
naturligt min verden

Plejevejledning til trægulve

Gulvbehandling med AURO-produkter giver en økologisk perfekt, antistatisk, smuds- og vandafvisende overflade. Den dermed
ledsagende æstetiske optik og underlagets bevarede åndbarhed påvirker positivt indeklimaet og det personlige velbefin-
dende. For at behandlede gulve i mange år beholder deres skønhed og funktionalitet, skal nogle enkelte og bestemte regler
for rengøring og vedligeholdelse overholdes. Denne plejevejledning beskriver de anbefalede angivelser og tips. Ved at følge
denne rengørings- og plejevejledning, opfylder den udførende håndværker sine medfølgende forpligtelser efter VOB (Forord-
ning for indkøb og udførelse af byggeydelser, gældende i Tyskland) DIN 18356 parketarbejde hhv. VOB DIN 18367 træbe-
klædningsarbejde. Det anbefales, at behandlede overflader regelmæssigt kontrolleres for tilstrækkelig oliemætning hhv. for
et intakt vokslag. Ved manglende hhv. utilstrækkelig overfladebehandling er det muligt, at tilsmudsninger trænger dybt ind i
underlaget, og at vandmodtageligheden øges. Dermed bliver gulve mere ru, og således mere ømfindtlige over for mekanisk
slidtage. Det betyder forhøjede rengørings- og vedligeholdelsesudgifter.    
• Indenfor 24 timer efter slutbehandlingen må behandlede overflader ikke betrædes. I de følgende 48 timer bør overfladen 

fortsat behandles skånsomt (møbelopstilling tidligst efter 3 dage; pålægning af tæpper og løbere m.v. samt hård belastning
tidligst efter 7 dage). Hvis en tidligere anvendelse af overfladen er nødvendig, må denne kortvarigt afdækkes med folie, pap
el. lign. Denne afdækning må igen fjernes hurtigst muligt, da behandlingens oxidative hærdningsproces ellers forhindres. 
Der skal sørges for god ventilation og optimale temperaturer (mindst 20 °C). Afvigelser fører uvægerligt til tørringsforsink-
elser, og vil påvirke overfladens efterfølgende modstandsdygtighed negativt. Den første fugtige rengøring må først følge  
efter  4 uger. Man bør derfor undgå smuds i den første tid efter overfladebehandlingen. 

• Naturlige produkter udviser længere gennemtørringstider end konventionelle kemiske produkter. Af denne grund bør nybe-
handlede gulve behandles meget skånsomt i de første 4 – 6 uger efter overfladebehandlingen. Lad ikke overfladen 
komme i berøring med væsker. Grundlæggende bør indflydelsen fra støv og større smuds undgås. 

• Træ-, bambus- og korkgulve svinder eller udvider sig afhængigt af betingelserne i omgivelserne (temperatur og luftfugtig
hed). For at minimere spændinger, fugedannelse eller ophvælvinger, bør der være et ensartet rumklima  året rundt 
(20 ± 2 °C rumtemperatur/ 50 - 65% luftfugtighed). Her kan rumfugtere evt. også og især i den varme periode bi -
drage. Dette påvirker positivt træ- og indretningsgenstande, og således også det personlige velbefindende.  

• Der bør ikke anvendes konventionelle rengørings- eller plejeprodukter hhv. produkter der ikke nævnes i denne plejevejled-
ning. Disse kan pga. deres indholdsstoffer og delvist høje alkalitetsgrad have negative konsekvenser for overfladebehand-
lingen.   

• Anvend ikke pudsematerialer af mikro-, aktiv- og øvrige kunststoffibre. Disse virker evt. som sandpapir, og ødelægger olie-
eller voksoverfladen.   

• Damprengøring kan også have indflydelse på overfladen og underlaget. Derfor frarådes det, at anvende sådanne apparater.   
• Læs brugervejledninger på de produkter, som skal anvendes samt på de tilhørende tekniske datablade, temablade og 

etiketter. 
• Ved indgangsområder m.v. hjælper skraberiste og dørmåtter til undgåelsen/minimeringen af indbragt fugt og smuds. Løst

smuds fjernes ved regelmæssig fejning/støvsugning, så slibeeffekter undgås. 
• Møblernes kontaktsteder (ben, rør m.v.) bør nederst forsynes med gulvbeskyttelse af velegnet blødt materiale som filt eller

kork, så de ikke efterlader kradsespor, når de flyttes rundt. Anvend ikke gummiagtige eller blødgørerholdige materialer, da
de kan medføre misfarvning. 

• Ruller/hjul under møbler og kontorstole m.v. bør være egnede til trægulve  (DIN 68131, type W - blød). Er dette ikke muligt, 
bør gulv under disse møbler m.v. beskyttes med et passende underlag.

• Støvsuger må ikke have skarpe kanter, d.v.s. at der støvsuges med børster udklappet. Brug ikke opretstående støvsuger 
eller støvsuger med roterende børster.     

• Spildte væsker fjernes og aftørres straks, læg ikke fugtige eller våde genstande direkte på overfladen. Ej heller plantekum-
mer, der bør placeres med mellemrum (ventilation) til træoverfladen.   

• Især i tilgrænsende områder bør der være en omhyggelig omgang med silikoneholdige materialer (tætningsmaterialer, po-
liturer m.v.), da disse ved senere vedligeholdelse af behandlede trægulve kan medføre alvorlige vedhæftnings- og befugt-
ningsproblemer.   

• Dybere mærker hhv. ridser i træunderlag lader sig tilpasse ved, at man de pågældende steder fjerner gulvbehandlingen helt
ned til det rå træ. Efterfølgende påføres varmt vand (f.eks. med klud) der lader indvirke, hvorved træet udvider sig (kvælder).
Derefter kan disse steder finslibes og efterbehandles.

Temablad



Vedligeholdende rengøring (institutioner m.v. dagligt)
Den regelmæssige rengøring foregår enkelt ved støvsugning eller fejning. Skånende fugtig rengøring (professionelle områder
2 x til 3 x pr. uge) med egnede produkter (se tabellen). Løbende rengøring  
Løbende rengøring
Med regelmæssige mellemrum er yderligere pleje af underlaget med egnede produkter (se tabellen) nødvendig.   
Grundrengøring
En grundrengøring er kun nødvendig, når tilsmudsning ikke længere forsvinder ved den daglige rengøring eller der viser sig sli-
bemærker, hvorved overfladebehandlingen skal opfriskes. Denne grundrengøring foregår med AURO Kraft-Rengøring Nr. 421.
Ved denne proces skal der, fordi produktet er opløsningsmiddelholdigt, sørges for god udluftning og sædvanlige forholds-
regler. Rengøringsmidlet påføres ufortyndet på overfladen og indmasseres efterfølgende mekanisk. På mindre flader foregår
den mekaniske del af arbejdet med en ru svampoverside, børste el. lign., mens der på større flader arbejdes med en såkaldt
skure- eller polérmaskine med passende rød polérpad. Efter en indvirkningsperiode på ca. 10 minutter løsnes rengøringsfil-
men på ny med samme produkt ved maskinel hjælp, og fjernes derefter fuldstændig med sugende klude el. polérpads (brun,
beige, hvid eller specielle sugefleece-pads). Forinden kan større mængder overskydende materiale samles med en gummi-
skraber, hældes i en passende beholder og bortskaffes. På denne måde sparer man klude og pads. Efter denne grundrengø-
ring skal overfladen evt. glattes, for at fjerne de rejste træfibre. Derefter kan en komplet eller delvis nyopbygning af
overfladebehandlingen gennemføres efter angivelserne i de respektive tekniske datablade.  
Efterpleje
Alt efter gulves brug/slid er det pga. den løbende mekaniske slidtage nødvendigt fra tid til anden med en genopfriskende
overfladebehandling med egnede produkter (se tabellen).  

Dit gulv blev behandlet med følgende AURO-Produkt: 
Nr. 109 1 Gang Olie  den  
Nr. 109-90 1 Gang Olie Natur den  
Nr. 117 Specialgrunder den  
Nr. 121 Imprægneringsgrunder den  
Nr. 123 Hård Olie, PurSolid den  
Nr. 125 1 Gang Olie-Voks den  
Nr. 126 Hård Olie, Classic den  
Nr. 126-90 Hård Olie, Classic, den  

hvidpigmenteret
Nr. 127 Hård Grunder den  
Nr. 128 2 i 1 Olie-Voks, PurSolid den  
Nr. 129 2 i 1 Olie-Voks, Classic den  
Nr. 171 Hård Voks den  
Nr. 187 Gulvvoks den  
Nr. 267 Gulvlak den  
Nr. 401 Nåletræslud den  
Nr. 402 Løvtræslud den  
Nr. 403 Træsæbe den  
Nr. 404 Hvid Træsæbe  den  

Produkt til løbende rengøring:
Nr. 403 Træsæbe
Nr. 404 Hvid Træsæbe  
Nr. 411 Plantesæbe
Nr. 427 Gulv-Rengøring
Nr. 661 Trægulv 

Rengøring & Pleje

Sikkerhedsvejledning: de nævnte AURO-produkter indeholder alt efter produkttype en bestemt andel af tørrende olier.
Disse kan medføre, at brændbare materialer der kommer i kontakt med olierne, efter længere tid kan selvantænde. Udbred
derfor klude til tørring, og opbevar oliemættede klude og polérmaterialer til videre benyttelse i tæt tillukkede, ikke brænd-
bare (metal-) beholdere. Lad benyttede klude, der skal smides ud, tørre mindst 24 timer glat udbredt, før de smides ud
med husholdningsaffaldet.
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Produkt til efterbehandling:
Nr. 106 Plejeolie
Nr. 107 Plejevoks
Nr. 109 1 Gang Olie
Nr. 109-90 1 Gang Olie Natur
Nr. 117 Specialgrunder
Nr. 121 Imprægneringsgrunder
Nr. 123 Hård Olie, PurSolid
Nr. 125 1 Gang Olie-Voks
Nr. 126 Hård Olie, Classic
Nr. 126-90 Hård Olie, Classic,

hvidpigmenteret
Nr. 127 Hård Grunder
Nr. 128 2 i 1 Olie-Voks, PurSolid
Nr. 129 2 i 1 Olie-Voks, Classic
Nr. 171 Hård Voks
Nr. 187 Gulvvoks
Nr. 267 Gulvlak
Nr. 403 Træsæbe
Nr. 404 Hvid Træsæbe

Produkt til grundrengøring:
Nr. 421 Kraft-Rengøring

Produkt til løbende pleje:
Nr. 403 Træsæbe
Nr. 404 Hvid Træsæbe
Nr. 431 Gulvpleje-Emulsion
Nr. 437 Gulv-Pleje
Nr. 661 Trægulv 

Rengøring & Pleje


