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Generell informasjon 

Hvor ofte gulvet ditt trenger rengjøring og vedlikehold er avhengig av bruksbelastningen 

gulvet utsettes for. Regelmessig rengjøring og vedlikehold forlenger gulvets levetid. 

Husk at tregulvet ditt er laget av naturlig materiale. Dette betyr at egenskapene kan variere 

fra planke til planke. Avhengig av tresort, kan gulvet ditt være mer eller mindre følsomt for 

avtrykk eller riper. 

North Wood tregulv, som alle treprodukter generelt, vil skifte farge og bli mørkere når de 

utsettes for UV-lys. Hvis du for eksempel dekker en del av gulvet med et teppe, bør du flytte 

det innimellom for å få en jevnere mørkning av gulvet. En tildekket overflate på gulvet kan 

føre til lyse områder, som ikke er en produktfeil, men en naturlig konsekvens med treverk. 

Når du fjerner teppet, blir lyspunktet mørkere med tiden og til slutt blir gulvet en jevn farge. 

Vi anbefaler å være forsiktig med bruk av tepper – spesielt de første 6 måneder da gulvet 

endrer raskest utseende i denne perioden.  

Vi anbefaler rengjøringsmidler spesielt utviklet for rengjøring og vedlikehold av lakkerte 

gulvflater til North Wood tregulv. Les alltid leverandørens råd i forbindelse med 

blandingsforhold og sørg for at vaskemiddelet er PH-nøytralt.  

Inneklima  

Våre gulv er produsert med Uniclic låsesystem. Dette sikrer at skjøtene mellom gulvbordene 

holder seg godt sammen og er enkle å rengjøre. Alt tre sveller når det utsettes for fukt og 

krymper når det tørker, noe som kan forårsake små åpninger mellom plankene. Hvis gulvet 

ikke kan bevege seg fritt (f.eks. På grunn av tunge møbler), kan det også dannes små 

åpninger. Derfor er det er viktig at gulvet installeres med korrekte ekspansjonsfuger som 

beskrevet i installasjonsinstruksjonene. Jo mer stabilt inneklimaet er, desto mindre vil 

tregulvet bevege seg. 

Våre gulv er produsert for en relativ innendørs luftfuktighet på mellom 30-60%. Er 

fuktigheten utenfor våre krav kan vi ikke lenger garantere at gulvbordene ikke får store 

sprekker eller kantsvelling (konkav form). Derfor anbefaler vi at du holder innetemperaturen 

mellom 15-25° C. I perioder med høy luftfuktighet kan det være nødvendig å ventilere eller 

til og med varme opp rommet for å redusere fuktigheten. I perioder med lav luftfuktighet, 

vanligvis i løpet av oppvarmingssesongen, anbefaler vi å fukte inneluften, for eksempel med 

luftfukter. 

Husk at gulvtemperaturen på gulvet ikke må overstige 27 ° C hvis du bruker gulvvarme.  

Forhindre riper og skader  

Sand og grus som dras inn på gulvet kan skade overflaten. Bruk derfor tilstrekkelig store, 

fuktabsorberende dørmatter ved inngangsdører. Dette hjelper til med at vann for eksempel 

fra vinterstøvler ikke får trekke ned i gulvet å skape misfarging, eller at gulvet ditt ripes opp 

av små sandkorn fra sko. Disse tiltakene sikrer at gulvet ditt varer lenger og holder 

vedlikeholdsarbeidet på et lavt nivå. 



Trekk aldri møbler over gulvet, løft det i stedet! Bruk filtknotter på møbelben for å beskytte 

gulvet. Obs, disse bør byttes jevnlig.  

Sett aldri stål eller nikkel (for eksempel; tørkestativ eller juletrefot) direkte på gulvflaten. 

Dette kan føre til misfarging (sorte streker/flekker).  

Når du bruker stoler med hjul, må hjulene er laget av mykt gummimateriale. En matte under 

stolen beskytter gulvet enda bedre. 

Høyhælte sko kan sette merker på ditt North Wood tregulv og må brukes med varsomhet. 

Hvis du har kjæledyr, må du klippe klørne regelmessig for å unngå riper i overflaten.  

Førstegangsrengjøring  

Rengjør gulvet med en støvsuger for å fjerne sagflis og grovere smuss. Tørk deretter av med 

en mopp med mikrofiberklut. Rengjør så overflaten med en mikrofiberklut og et pH-nøytralt 

rengjøringsmiddel for lakkede tregulv. Følg alltid instruksjonene på vaskemiddelet. Husk, 

bruk lite vann og lite rengjøringsmiddel.  

Dagligdags rengjøring 

Bruk hovedsakelig rengjøringsmetoder som støvsuger, støvmopper eller mikromopper. Om 

nødvendig kan gulvet våt-rengjøres med en liten mengde vann og et pH-nøytralt 

rengjøringsmiddel for lakkert tregulv etter rengjøring. 

En metode vi anbefaler er at du fyller en sprayflaske med pH-nøytralt vaskemiddel for 

lakkerte tregulv, spray lokalt der det er ekstra skittent og tørk opp. 

• Bruk gjerne mikrofiberklut. 

• Når du mopper, må du skifte vannet ofte slik at det ikke blir for skittent. 

• Vask mikrofiberklutene i vaskemaskinen for sanitærvask før du bruker dem igjen. 

Les og følg instruksjonene for rengjøringsmiddelet. Overdosér aldri metoden du velger, og 

sørg for at alt vannet blir tatt opp umiddelbart. Ikke bruk såper på lakkerte overflater, da det 

kan legge igjen en fettfilm på gulvet - det er vanskeligere å rengjøre. Ikke bruk 

bomullsmoppgarn, da de etterlater snormerker og ikke absorberes vannet nok. 

Fjerning av flekker  

Fjern alltid flekker så raskt som mulig, da er de enklere å fjerne. Bruk aldri Aceton eller 

lignende sterke rensemidler da de vil skade lakken. Bruk heller aldri slipende rensemidler slik 

som for eksempel skuremiddel, det vil kunne ripe overflaten. Gni aldri hardt på overflaten. 

 

 

 

 



Type flekk       Tas bort med  

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sjokolade eller 
fett  

Rensemiddel for lakkerte tregulv (evt. Meget 
forsiktig med White spirit).  

Fargestifter, leppestift eller tusj-penner  Rødsprit blandet med vann 1:1 

Stearin eller tyggegummi  Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter 
på merket. Skrap deretter forsiktig av. 

Blod, kaffe, te eller vin  Litt kaldt vann eller rensemiddel for lakkerte 
tregulv 

 

Periodisk vedlikehold 

Etter mange års bruk kan overflaten på gulvet ha mistet noe av finishen og blitt litt 

vanskeligere å rengjøre på grunn av slitasje. I slike tilfeller anbefaler vi at du behandler 

gulvet ditt med en Refresher for mattlakkerte gulv etter en grundig rengjøring og i henhold 

til produsentens instruksjoner. Du kan også bruke Refresher for behandling av små riper. 

Test alle behandlinger på en reservedel av gulvet eller en tildekket overflate til slik at du 

forsikrer deg om at Refresheren har riktig farge og vil feste seg til overflaten. 

Hvis du har et farget gulv, ikke vent for lenge før du frisker opp overflaten. Innfargingen kan 

også slites, så vær ute i ‘god tid’.  

Dypere riper eller overfladiske avtrykkmerker bør behandles med Touch-up / voks først og til 

slutt med Refresher. Sørg for å velge riktig type lakk i farge og glansnivå slik at det matcher 

gulvet. 

Som alltid når du skal friske opp eller reparere gulv, begynn med å rengjøre området du vil 

behandle grundig. Dype riper, sprekker eller andre skader må fylles med Woodfiller eller 

smeltevoks i en passende farge før lakkering. 

Alvorlig skadede planker kan trenges å byttes ut. 

 

Ved spørsmål eller usikkerhet – ta gjerne kontakt med oss 

 


