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GULVE 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger, og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af gulve. Sidst i afsnittet ligger leverandørens bygningsdelskort samt bilag.  

TARKETT PROF. 22 EG ROBUST WHITE 

I forhold til gulvet er det vigtigt at have fokus på indeklimaet, da trægulv er et levende 

materiale der arbejder (strækker og trækker sig) alt efter luftfugtigheden i lejligheden, hvilket 

kan medføre små revner i samlingerne. Derfor skal luftens relative fugtighed i lejligheden 

ligge mellem 30% til 60% og temperaturen mellem 18º - 22º. Hvis den ligger under eller 

over kan gulvet tage skade, og REKLAMATIONSRETTEN bortfalder. I værste tilfælde skal 

gulvet fjernes for lejerens regning.   

Få mere info omkring et sundt indeklima samt gode råd til at bevare det under afsnittet 

”Ventilation” i punket ”Indeklima”.  

Vedligeholdelse: 

Det anbefales at der anvendes dørmåtter ved indgangspartierne for at mindske 

tilsmudsning og slidtage af gulvet i disse områder. 

Det er desuden en god idé at sætte filtpuder under møblerne og have bløde gummihjul 

på kontorstole, således gulvet ikke ridses eller beskadiges. Vær opmærksom på at 

latexholdige filtpuder, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve gulvet. 

Rengøring:  

Den regelmæssige rengøring af gulvet er fejning med kost, tør moppe eller støvsugning. 

Husk blot at børsterne skal være nede på støvsugermundstykket, medmindre der er tale 

om gulvtæppe/tæpper.  

Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt ved at følge leverandørens 

anbefalinger.

Ved pletter på gulvet anbefales det at fjerne dem hurtigst muligt, da nogle former for 

pletter kan give vedvarende misfarvning på gulvet jo længere tid de sidder der.  

EFTERLAD IKKE VAND PÅ GULVET, da gulvet bør udsættes for så lille en vandpåvirkning 

som muligt. Derfor anbefales svaber eller moppe IKKE, da de efterlader for meget vand 

efter rengøringen.  

Gulv og fodlister:  

Der kan forekomme luft mellem gulvbelægningen og fodlisterne. Dette skyldes at 

gulvunderlaget (det lag under gulvet) trykkes sammen pga. en tung belastning, så som et 

tungt møbel. 

Trægulve skifter farve:

At træ ændrer farve er ikke en fejl, men derimod en helt naturlig proces. Desuden 

påvirkes træet af solens ultraviolette stråler.  
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Type: TARKETT PROF. 22 EG ROBUST WHITE 

Producent:

Navn: Tarkett A/S

Adresse: Kongelysvej 2, 2640 Hedehusene

Kontaktoplysninger: 43 90 60 11

Leverandør:

Navn: Skjøtt tømrer & snedker ApS 

Adresse: Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst 

Kontaktoplysninger: Mail: info@ne-skjott.dk  

Tlf: 98133601 

Placering: 

lejligheden   

Drift af produktet: 

Vedligeholdelse af produktet:

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal 

beskyttelse. Anvendes ved periodisk vedligeholdelse af Tarketts Proteco lak samt 

Proteco Natura (mat lak). Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher 

anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på nylagte gulve. Gulve 

med fasede kanter eller børstede produkter, kræver lidt ekstra rengøring da smuds og 

snavs kan samle sig i fasen og/eller sætte sig i træets poreåbninger og åretegninger. 

Dette gælder specielt i områder med trafik. Det kan derfor være nødvendigt, et par 

gange om året, at rengøre gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå 

Grundrengøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat rent vand. Tør derefter alt 

vandet grundigt op med en tør klud.

Rengøring: 

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder 
som tørmopning eller støvsugning.  
Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand 

på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på 

gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt Tarkett Grøn gulvvaskemiddel. Rengørering skal som min. 

ske i intervallet 4-6 uger

Evt. øvrige bemærkninger

Efterhånden som træet ældes, skifter det farve, en del træsorter ændrer farve i løbet 

af nogle få måneder, mens andre som f.eks. eg, bøg, ahorn og ask får en gulere tone. 
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At træ ændrer farve, er ikke en fejl, men derimod en helt naturlig proces. Desuden 

påvirkes træet af solens ultraviolette stråler. 

I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal 

sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative 

luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 – 22º C. I fyringssæsonen kan 

der blive for tørt – under 30 % RF, og da kræves det at luften tilføres fugtighed ved 

hjælp af fx luftfugtere. 

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag 5 
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Generelt
Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligehold- 
elsen og forlænger trægulvets i forvejen lange le-
vetid. Forskellige trætyper har forskellige egenska-
ber fx hårdhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farve- 
mæssigt forandres alle træsorter umiddelbart, 
når gulvet udsættes for ultraviolet (UV) lys. Denne 
modningsproces sker for visse træsorter hurtigere 
end for andre. Kirsebær, fyr og eksotiske træsorter 
er blandt dem, der forandrer sig hurtigst og mest.

Indeklima
Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, 
at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end 
normalt.

I nye huse bør man være specielt opmærksom på 
dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver 
god ventilation og eventuel opvarmning. Den rela-
tive luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 
% ved 18 – 22º C. I fyringssæsonen kan der blive 
for tørt – under 30 % RF, og da kræves det at luften 
tilføres fugtighed ved hjælp af fx luftfugtere.

Rengøring
Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at 
anvende tørre rengøringsmetoder som tørmop-
ning eller støvsugning.

Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en 
mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand på gulvet! 
Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efter-
lader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet 
lidt Tarkett Grøn gulvvaskemiddel.

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak  
Refresher for at give gulvet optimal beskyt-
telse. Anvendes ved periodisk vedligeholdelse af  
Tarketts Proteco lak samt Proteco Natura (mat 
lak). Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett 
Refresher anvendes ca. en gang om året. Anvend 
ikke Refresheren på nylagte gulve. Gulve med fa-
sede kanter eller børstede produkter, kræver lidt 
ekstra rengøring da smuds og snavs kan samle 
sig i fasen og/eller sætte sig i træets poreåbninger 
og åretegninger. Dette gælder specielt i områder 
med trafik. Det kan derfor være nødvendigt, et par 
gange om året, at rengøre gulvet/fasen partielt 
med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå Grundren-
gøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat 
rent vand. Tør derefter alt vandet grundigt op med 
en tør klud.

Stop snavset ved indgangen
Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftør-
ringsmåtter. Det letter den daglige rengøring og 
mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom 
på, at specielt grus og sand slider og skader gul-
vet. Der skal udlægges kontorstoleunderlag under 
kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre 
genstande der kan ridse eller give mærker i over-
fladen, skal forsynes med beskyttende filtdupper. 
Husk at tjekke filtdupperne løbende og udskift 
dem, hvis de bliver slidt. Vær opmærksom på at 
latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gum-
mihjul kan misfarve lakken.

Proteco Natura (mat lak)
En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end 
et gulv med høj glans. På en mat overflade ses 
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smuds, fedt og andet noget tydeligere. Overfladen 
vil derfor fremstå mere flammet.

Den matte lakering fremhæver træets naturlige 
karakteristiske variationer i farve, struktur og over-
fladekarakter. Overfladen kan fremstå med mindre 
variationer i overfladens glans. Dette er ikke en fejl 
i produktet, men er helt naturligt for matte overfla-
der, da lyset brydes forskelligt i overfladen. Dette 
vil dog primært være synligt, hvis gulvet vurderes 
i direkte modlys og/eller ved lysindfald,  som fal-
der ind langs gulvets overflade. Vær endvidere 
opmærksom på at fedt, snavs og andet ses noget 
tydligere på matte overflader.

Pletguide
Tarkett lakerede trægulve har en høj resistens mod 
ridser og pletter. For at opnå det bedste resultat 
skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten 
er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt 
opvredet klud.

Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med 
gummibagside samt gummihjul mm kan være la-
texholdige. Latex misfarver lakoverfladen via en 
blødgørevandring og kan ikke fjernes igen.

Plettype Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, 
fløde, kaffe, te

Vand, tilsat Tarkett Gulvvaske-
middel eller mildt opvaskemiddel

Chokolade, fedt, skocreme, 
hælmærker, olie, tjære, 
asfalt

Rensebenzin eller vand tilsat Tar-
kett Blå grundrengøring 1 dl. til 10 
liter vand.

Karbonpapir, farvepapir, sten-
cil, blæk, kuglepen, læbestift

Sprit

Urin, opkast Vand, tilsat Tarkett Gulvvaske-
middel eller mildt opvaskemiddel

Blod Koldt vand

Proteco overflade behandlingen inkluderer et 
komplet sortiment af rengørings- og plejepro-
dukter, specielt fremstillet til daglig og perio-
disk pleje af Tarketts trægulve.
Anvend kun Tarketts produkter på Tarketts 
trægulve og følg vores udførlige anvisninger 
og instruktioner - så får du garanteret det 
bedste resultat.


