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TRIP TRAP OLIEPLEJE
Pleje og vedligehold af oliebehandlede trægulve
Trip Trap Oliepleje anvendes til opfriskning og
pleje af alle naturolierede trægulve. Oliepleje
er ideel til den regelmæssige vedligeholdelse
samt slutpolering af nye naturolierede trægulve
umiddelbart efter montage.
Egenskaber
Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en
plejende olie – typisk en gang om året for boliggulve, lidt
oftere for stærkt belastede gulve.
Oliepleje anvendes til opfriskning og pleje af alle lufttørre
de olierede trægulve og er ideel til den regelmæssige ved
ligeholdelse. Behandlingen kan foretages både manuelt og
maskinelt. Plejen kan begrænses til de slidte områder.
Oliepleje kan også anvendes til slutpolering af et nyt
gulv. Før et nyt oliebehandlet gulv tages i brug, kan det
med fordel slutpoleres. Dette gælder både gulve, som er
oliebehandlede fra fabrik, og gulve som grundolieres på
stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk og smudsaf
visende overflade.
Oliepleje leveres i PE-plastdunke med børnesikrede kapsler,
deklaration samt udførlig arbejdsanvisning.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for
opvarmning eller direkte sollys) Opbevares frostfrit.
Oliepleje omrystes grundigt inden brug og fremtræder
med en hvidlig nuance.
Oliepleje kan ikke anvendes på UV-olierede trægulve.

Værktøj
Doodlebug med uldpad/hvid pad, bomuldsklude, af
dækningspap. Ved større arealer kan en poleremaskine
anvendes.
Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Udførelse
Pleje efter lægning
For at den oliebehandlede overflade holdes intakt længst
muligt, anbefales det at foretage en efterbehandling straks
efter lægning, inden gulvet tages i brug. Dette styrker
overfladen yderligere og gør den fremtidige rengøring og
pleje af trægulvet lettere.
1. Umiddelbart efter lægning støvsuges gulvet omhygge
ligt. Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på
etiket).

 ulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, inden det kan
G
behandles med Oliepleje.
2. Ryst Olieplejen grundigt. Påfør Oliepleje med en uldpad/
doodlebug eller bomuldsklud/doodlebug i et tyndt lag.
Ved større arealer med en poleremaskine. Det er vigtigt,
at Oliepleje poleres godt og jævnt ind i træet.
 a gulvet er oliebehandlet, er det en begrænset mæng
D
de Oliepleje, som skal påføres overfladen. Behandlin
gen fortsættes til gulvets overflade er mættet og gulvet
fremtræder silkemat.
Gulvet må ikke virke vådt, og der må ikke være over
skydende olie tilbage på gulvet efter poleringen. Tag et
lille område ad gangen indtil hele gulvet er færdigt.
3. Der må ikke efterlades overskydende Oliepleje på over
fladen, idet det vil danne blanke skjolder. Overskydende
Oliepleje fjernes med en tør klud.
 ulvet kan forsigtigt tages i brug efter 6-12 timer. Gulvet
G
må ikke udsættes for vand under afhærdning som tager
3-5 dage.
OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug
opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes
p.g.a. risiko for selvantændelse.
Efter 5 dage kan der færdigbehandles ved sæbevask med
Trip Trap Natursæbe, som tilfører gulvet yderligere beskyt
telse ovenpå olien i form af en sæbehinde med soya- og
kokosfedt (følg vejl. på etiket).
Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være mellem 1525°C. Sørg for god udluftning både under påføring og
under tørretiden.
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