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Pleje og vedligeholdelse af olierede bambus gulve

Generelt
Oliebehandlede bambusgulve betyder en helt speciel overfladebehandling, som er med til at sikre et
behageligt og naturligt indeklima. For at sikre, at De får glæde af Deres olierede bambusgulv i mange
år, kan det være en fordel at behandle bambusgulvet rigtigt umiddelbart efter, at det er blevet lagt.
Med den rigtige behandling, bliver bambusgulvet meget lettere at rengøre samtidig med, at det bliver
mere slidstærkt, idet sæben foruden at rengøre gulvet, danner et usynligt beskyttende slidlag, som
beskytter bambus’ens overflade, hvorved bambusgulvet bliver mere modstandsdygtigt mod snavs.
Pleje efter lægning
Deres bambusgulv er blevet behandlet med olie fra fabrikkens side, men det anbefales at behandle
gulvet med Trip Trap OLIE-Plejeolie eller Trip Trap OLIE-Plejepasta inden ibrugtagning, jævnfør
nedenstående beskrivelse.
Bambus Ekstrem™ m/olie skal altid køres over med net (180) og derefter olieres inden ibrugtagning.
Normal rengøring
Til daglig rengøring anvendes kost eller støvsuger. Alle gulve bør regelmæssigt tørres over med en
hårdt opvredet fugtig klud. Til rengøring af olierede bambusgulve blandes Trip Trap SÆBE-Natursæbe
eller Trip Trap SÆBE-Oliesæbe og vand (1/8 ltr. sæbe hældes i 5 ltr. lunken vand).
Trip Trap SÆBE-Natursæben eller Trip Trap SÆBE-Oliesæben har to funktioner: Den rengør
bambusgulvet samtidig med, at den lægger sig som et usynligt slidlag i træet, hvorved overfladen
bliver mere modstandsdygtig. Husk altid at anvende 2 spande - en til sæbevand og en til rent vand til
at skylle de snavsede klude eller moppen i. Det er vigtigt altid, at tørre gulvet over med en klud eller
moppe vredet op i sæbevand.
Grundrengøring
Hvis bambusgulvet er blevet forsømt eller er blevet meget snavset, rengøres der med Trip Trap
RENS-Trærens. Trærens blandes i vand (1/8 ltr. trærens hældes i 5 ltr. lunken vand). I dette tilfælde
bruges der også 2 spande. Umiddelbart efter rengøring med Trærens tørres gulvet over med
SÆBE-Natursæben eller SÆBE-Oliesæben for, at genskabe det beskyttende slidlag.
Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med Trip Trap RENS-Pletfjerner. Spray pletfjerner på pletten og lad det
sidde et øjeblik for at opløse pletten. Om nødvendigt gentages behandlingen.
Væske, som er trukket dybere ind i planken, kan fjernes ved at slibe planken let med groft sandpapir,
hvilket dog kræver en efterfølgende oliebehandling af det slebne område med Trip Trap OLIE-Plejeolie
eller Trip Trap OLIE-Plejepasta natur eller hvid.
Pleje med OLIE-plejeolie eller OLIE-plejepasta
Efter nogen tid begynder Deres olierede gulv måske at se lidt slidt og mat ud, hvorefter det bør plejes
med lidt Trip Trap OLIE-Plejeolie eller Trip Trap OLIE-Plejeplasta.
Før gulvet behandles med olie eller pasta, rengøres det med RENS-trærens blandet i vand. Lad gulvet
tørre i nogle timer. Vær sikker på, at gulvet et helt tørt før oliebehandlingen.
Trip Trap OLIE-Plejeolie fordeles på gulvet med pad, malerrulle, bomuldsklude eller polermaskine på
gulvet og poleres ned i planken pr. håndkraft eller med en polermaskine.
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ELLER
Trip Trap OLIE-Plejepasta påføres i et tynd lag med en hvid polerpad eller bomuldsklud og poleres
straks ned i planken enten pr. håndkraft eller med en polermaskine.
Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt. Planken skal være mættet med olie/pasta og have en
silkemat overflade. Sørg for at olierester poleres godt ind i planken. Anvend fnugfrie bomulds-klude
eller hvide polerpads til formålet.
OBS! Olievædede klude skal bortskaffes straks efter brug. Enten brændes eller vaskes
kludene - stor risiko for selvantændelse.
Til H&W’s hvidolierede gulve bruges Trip Trap’s ”hvide” serie.

Fremtidigt indeklima
Det optimale miljø for Bambus gulve (og trægulve i almindelighed) er at der fremover holdes en relativ
luftfugtighed i rummene på 50 %. I kortere perioder må denne svinge fra 35 % til 65 %, dog aldrig
under eller over. Lavere luftfugtighed kan forårsage, at gulvene krymper for meget, mens højere
luftfugtighed kan forårsage at gulvene udvider sig for meget.
Hvis der er tvivl om den relative luftfugtighed i et rum, anskaf da et hygrometer eller kontakt en
fagmand.

