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Til lykke med diTT nye Tregulv fra mOland!

Du har nå mottatt og lagt ditt nye tregulv. Vi er sikker på at 
du gleder deg over resultatet. Hvis du ikke har hatt tregulv 
før, så er du kanskje usikker på hvordan du skal behandle og 
pleie ditt nye gulv. Denne bruksanvisningen gir deg alle de 
nødvendige tips. Kast et blikk på avsnittet ”Daglig rengjø-
ring/pleie” så ser du med en gang at hverdagen med tregulv 
ikke er noen vitenskap. Skulle du likevel ha spørsmål så er 
det bare å ringe til din forhandler.

generelT Om Tregulv

inneklima:
Så vel tregulvs som menneskers velbefinnende avhenger 
av bl.a. inneklimaet. Det optimale for både tregulv og men-
nesker er en romtemperatur på ca. 20 °C med en relativ 
luftfuktighet på ca. 50 % (min. 35 % og maks. 65% i gan-
ske korte perioder). I fyringssesongen, når luftfuktigheten 
faller, anbefales det å anvende luftfuktere og/eller sette 
skåler med vann på radiatorer. Når luftfuktigheten er høy, 
kan det være nødvendig å skru opp varmen og unngå åpne 
vinduer. Anskaff ev. et hygrometer. Merk at det er stor for-
skjell på tresortenes egenskaper, og at tre alltid vil arbeide 
i takt med luftfuktigheten. Fugebredden vil således ikke all-
tid være den samme, og man må derfor forvente at det kan 
oppstå større fuger enn normalt i f.eks. fyringssesongen 
når luften er typisk tørr. Et tregulv vil først være akklimati-
sert etter ca. ett år. 

gode råd:
For å skåne tregulvene anbefales det å anvende filt under 
stol- og bordben. Kontorstoler bør utstyres med egnede hjul 
til tregulv, og det anbefales å legge akrylplater under kontor-
stoler. Vær spesielt oppmerksom på blomsterkrukker, vaser 
og lignende, som plasseres direkte på tregulv. Hvis du ikke er 
helt sikker på at de er tette i bunnen, bør du anbringe dem 
på en oppsats slik at direkte kontakt med gulvet unngås.

Løse tepper, matter mm. bør ikke legges på gulvet før 2-3 
uker etter gulvlegging eller behandling. Stopp smuss, fukt, 
skitt mm. før det kommer inn på tregulvet. Bruk derfor 
matter ved inngangspartiene. 

Beskytt gulvet så mye som mulig de første to ukene etter 
oljebehandling, ettersom gulvet først da oppnår full mot-
standsdyktighet.

ferdigOlJede gulv

før gulvet tas i bruk:
Ferdigoljede gulv fra Moland kan tas i bruk umiddelbart et-
ter legging, likevel anbefales det å vaske løvtregulv (eik, ask, 

bøk, merbau m.m.) med et oljepleieprodukt og nåletregulv 
(furu, gran m.m.) med gulvsåpe før bruk (se avsnitt ”Dag-
lig rengjøring/pleie”). Kun ved sterkt belastede gulv, f.eks. 
kjøkken/oppholdsrom, kontor og forretningslokaler m.m. 
kan vi anbefale å olje en ekstra gang før gulvet tas i bruk.

daglig rengjøring/pleie:
Den daglige rengjøringen av et oljet gulv foregår med kost, 
mopp eller støvsuger. Ved vask brukes normalt kun rent, 
lunkent vann og en godt oppvridd klut.

Spesielt for gulv av løvtre (eik, ask, bøk, merbau m.m.). Når 
gulvet ser matt, trist og slitt ut, vaskes det med et oljepleie-
produkt Natur/Hvit. Følg ellers anvisningene fra produsenten.

Spesielt for gulve av nåletre (furu, gran m.m.). Er gulvet 
lettere skittent, vaskes det med gulvsåpe Natur/Hvit. Følg 
ellers anvisningene fra produsenten.

grunnrengjøring:
Er treet meget skittent, fettet eller flekkete, vaskes det med 
Trerens (følg produsentens anvisninger). Denne rensingen 
åpner treets porer og skal derfor alltid etterfølges av vask 
med et oljepleieprodukt Natur/Hvit i varmt vann på parkett 
av løvtre (eik, ask, bøk, merbau m.m.). På parkett av nåle-
tre (furu, gran m.m.) vaskes det med gulvsåpe Natur/Hvit 
i varmt vann. Den etterfølgende vask foretas når treet er 
overflatetørt.

Småreparasjoner:
Små skader på gulvet, f.eks. brennemerker eller vanskelige 
flekker, kan utbedres ved sliping med ren stålull (uten så-
petilsetning) eller fint sandpapir. Det slipte stedet påføres 
gulvolje.

gulvvarme:
Finn mer informasjon på www.moland.biz.

merk:
På gulv utsatt for høy belastning, som kjøkken/stue, konto-
rer, næringsbygg osv., anbefales en ekstra oljebehandling.

vikTig:
Hvis den oljede overflaten er nedslitt (f.eks. på områder 
med stor belastning som døråpninger, under stoler osv.), er 
gulvet ikke beskyttet, og det kan oppstå skader på gulvet 
som ikke dekkes av garantien.

Hvis gulvet pleies regelmessig og etter behov, bevarer du et 
gulv som kan vare i mange år.
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