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Pleje & vedligeholdelse – lakerede bambusgulve
Generelt
Udenfor indgangspartier kan man med fordel placere fodriste, der kan sikre, at bambusgulvet
ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.
Indenfor skal der placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende
på bambusgulvet. Alle genstande, som står på gulvet såsom borde, stole, store urtepotter,
affaldsbeholdere o.l. 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.
Holse & Wibroe A/S anbefaler Trip Trap vinyl, laminat og lakpleje til lakerede gulve for at
beskytte lakken mod slitage samt ridser og derved forlænge lakken og gulvets levetid. Vinyl,
laminat og lakplejen påføres 2 til 6 gange årligt - alt efter hvor meget trafik/slidtage gulvet
bliver udsat for.
Arbejdsbeskrivelse
1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap RENS-trærens i forholdet 1:10, til overfladen er helt
ren. Gulvet skal være helt tørt inden påføring af lakpleje.
2. Den koncentrerede vinyl, laminat og 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 vinyl, laminat og laksæbe.
Daglig rengøring
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost eller moppe. Skal gulvet vaskes, anvendes Trip
Trap vinyl, laminat og laksæbe i forholdet 1:40. Der vaskes med opvredet klud ikke
microfiberklude!) eller moppe. Anvend så lidt vand som muligt. Da Trip Trap vinyl, laminat og
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 nødvendigt at genlakere, men bliver det nødvendigt, er
fremgangsmåden følgende:
1. Gulvet rengøres helt med Trip Trap RENS-trærens og er der spor af sæberester tilbage,
fjernes disse ved brug af vand tilsat 32 % eddikesyre (2dl til 10 ltr vand).
2. Gulvet matslibes helt med sandpapir korn 120 – 180. Inden lakering skal overfladen være
helt fri for slibestøv.
OBS. Vær opmærksom på at visse typer UV-lakerede gulve har en hård lakoverflade, der
derfor kan være svære at matslibe, hvilket kan resultere i dårlig vedhæftning ved genlakering.
3. Lakken påføres ensartet med pensel eller lakrulle. Holse & Wibroe A/S anbefaler Trip Trap
gulvlak vandbaseret eller oliebaseret, valg af type afhænger af underlaget samt tidligere
behandling (ring evt. for yderligere info). Lakken påføres altid 2 gange. Der mellemslibes med
sandpapir korn 120.
4. Indflytning af møbler kan ske efter ca. 1 døgn.
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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.

