DRIFT OG VEDLIGEHOLD
TIMBERMAN LAKEREDE TRÆGULVE

DRIFT AF TRÆGULVE
Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når
der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt
dagslys. Gulvene betragtes i medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader.
Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold
eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en
mangel.
Ved rumfugt under 30% RF samt ved gulvvarme/brændeovn kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskrav
skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.
Spændingslyde i et trægulv kan forekomme og høres som mindre knirke- og knaselyde. Lydene kan være forskellige fra
årstid til årstid, da træet udvider sig og trækker sig sammen efter temperatur og luftfugtighed. Det er helt normalt for et
trægulv. Besigtigelse af knirkelyde vil først ske når fyringssæsonen er i gang.
I tilfælde, hvor knirkelyde forekommer konstant og generende, kan skyldes et skævt eller eftergivende undergulv, hvor
uacceptable lunker eller forhøjninger i undergulvet skaber lydene, når gulvet belastes.
Gulvplanker med meget store farvevariationer kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Træ er et levende og naturligt materiale, derfor må mindre ubetydelige fejl accepteres. Fejl, også udover de som fremgår i montagevejledningen er tilladte.
Variationer i farve og glans ved nylagte trægulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug. På specielt hvidpigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige
farve og struktur.
Trykmærker og ridser kan forekomme fra møbel ben og lignende. Anvend derfor altid egnede filtdupper. Ben med lille
trykareal forårsager større blivende indtryksmærker, f.eks. giver filtdupper med 10 mm diameter 3 gange så stort tryk som
20 mm. Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex
misfarver lak overflader, via. en blødvandring og kan ikke fjernes.
Tolerancer måles med søgeblad og elektronisk skydelære.
Forhold, der har baggrund i almindelig slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning
fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved
anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed ikke reklamationsberettiget.
VIGTIGT! Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi
henviser til www.timberman.dk, hvor man altid kan finde den seneste montagevejledning.
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE TRÆGULVE
DAGLIG RENGØRING
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler, at man benytter Timberman Gulvsæbe til lakeret gulve.
Timberman Gulvsæbe til lakeret gulve opløser og fjerner snavs.
Sæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikkesugende overflader. Vask gulvet med
gulvsæbe ca. en gang månedligt eller efter behov.

SÅDAN GØR DU
Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Timberman Gulvrens (følg vejl. på etiket).
Til daglig rengøring blandes 125 ml gulvsæbe med 5 liter varmt vand (følg vejl. på etiket). Vask gulvet i gulvbelægningens
længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden
rummer rent sæbevand. Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe – brug så lidt vand som muligt.
Det er vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand på gulvet efter gulvvask.
Brug ikke rengøringsmidler med et højt indhold af kemikalier eller sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen.

BESKYT KORKGULVET MOD SLID
Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket
hurtigt vil kunne ses på overfladen.
Ved indgangspartier bør der placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på gulvet. Undgå at trække/
slæbe møbler henover gulvet. Under borde og stole m.v. skal der monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage. Under
f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller udskifte hjul med specielle gummihjul egnet til lakeret trægulve.
Brug ikke latexholdige gummimåtter eller gummihjul, da det kan misfarve gulvet. Undtaget er kontorstole med godkendte
hjul.
Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er lagt, bør hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader,
pap eller en kraftig plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan misfarve overfladen. Tape ikke direkte på gulvet, da
tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.
Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.
Vigtigt! Hold øje med skocreme, stoleknopper og måtter med gummibagside, da de kan indeholde kemikalier som
misfarver overfladen.
Find Timbermans plejemidler på timberman.dk og se vores plejevideo her
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