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Pleje og vedligeholdelse - lakerede
Iarnelqulve
~

Generelt
Udenfor indgangspartier kan man med fordel placere
fodriste, der kan sikre, at trægulvet ikke udsættes for
grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på
gulvet.
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Indenfor skal- der placeres "gå-ren-måtter" for at
fårhindre vand og snesjap i at blive liggende på
o
o
o
trægu Iveto Alle genstande, som star
pa
gulvet sasom
borde, stole, store urtepotter, affaldsbeholdere 0.1. skal
forsynes med filtdupper for at undgå ridser og mærker.
Under kontorstole monteres køreplader, eller hjulene
udskiftes til gummihjul beregnet til trægulve.
Pleje efter lægning
Inden det lakerede gulv tages i brug, kan man med
fordel give gulvet en gang lakpleje. Johan Olsen
anbefaler Trip Trap lakpleje til vore lakerede gulve for
at beskytte lakken mod slitage og ridser og derved
forlænge lakken og gulvets levetid. Lakplejen påføres 2
til 6 gange årligt - alt efter hvor meget slid gulvet bliver
udsat for.
Arbejdsbeskrivelse
1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap trærens, til
overfladen er helt ren. Gulvet skal være helt tør inden
påføring af lakpleje

~

2. Den koncentrerede lakpleje påføres med klud eller
moppe i et tyndt ensartet lag, vådt i vådt, indtil hele
gulvfladen er færdig
3. Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er
ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden
efterbehandling
4. Regelmæssig rengøring foretages med Trip Trap
laksæbe
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Daglig rengøring.
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost eller
moppe. Skal gulvet vaskes, anvendes Trip Trap
laksæbe blandingsforhold 1:40. Der vaskes med
http://www.johanolsen.cllc/pleje/lalc/lakplin.htm

I

13-03-2006

-

opvredet klud eller moppe. Anvend så lidt vand som
muligt. Da Trip Trap laksæbe ikke efterlader nogen
plejefilm, kan man vaske gulvet så ofte, det er
nødvendigt.
Vedligeholdelse
Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af, hvor
'meget trafik/slitage gulvet bliver udsat for, men det er
vigtigt, at gulvet bliver genlakeret, inden den originale
lak bliver gennemslidt især med hensyn til
hvidpigmenterede overflader. Overholder man
ovenstående plejeanvisning, er det sandsynligvis aldrig
n-ødvendigt at genlakere, men bliver det nødvendigt, er
fremgangsmåden følgende:
1. Gulvet rengøres helt med Trip Trap
trærens
2. Gulvet matslibes helt med
sandpapir korn 120 - 180
3. Gulvet støvsuges/rengøres grundigt
inden påføring af lak. Der må ikke
være det mindste støv
4. Lakken påføres ensartet med pensel
eller lakrulle. Johan Olsen anbefaler
Trip Trap gulvlak. Lakken påføres altid
2 gange. Der slibes med sandpapir
korn 120 mellem de 2 lakeringer
·5. Indflytning
ca. 1 døgn.

af møbler kan ske efter

http://www.johal101sen.dlc/pleje/lak/la1cprin.htm
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