
PLEJEVEJLEDNING
Oliebehandlede gulve skal slutrengøres med Vaske og plejemiddel efter montering. Når gulvet er tørt 
påføres Rens og vedligeholdelse iht. nedenstående vejledning. Et velholdt gulv er en forudsætning for, 
at gulvet kan fungere, bevarer dets finish og smukke udseende år efter år. Løbende vedligeholdelse gør 
det også sværere for pletter at sætte sig i træet og letter fremtidig rengøring. 

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Dette er en pleje- og vedligeholdelsesvejledning for oliebehandlede trægulve. Vi anbefaler, at du anvender 
Osmos produkter til pleje og vedligeholdelse. Du kan købe Osmo vedligeholdelsesprodukter i alle Garant 
butikker. Følg disse anvisninger for at sikre, at den hårdvoksbehandlede overflade bliver ved med at være 
holdbar, smuk og let at pleje!

Generelt
Overflader, som udsættes for kraftig slitage på offentlige 
områder, skal efter et stykke tid rengøres og behandles 
på ny. Vi anbefaler, at man i løbet af det første år 
inspicerer gulvene og vurderer, om og hvor der er behov 
for genbehandling. Dette bør ske 6-8 måneder efter 
afsluttet behandling eller tidligere afhængigt af lokale og 
slitage.

Stop snavset ved indgangen
Anvend måtter ved hoveddøren, så du allerede der stop-
per eventuelt skidt og snavs i at nå ind på gulvet.
Grus og småsten kan skade gulvet. For at beskytte gulvet 
bedst muligt anbefales brugen af filtdupper under stole- 
og bordben og kontorstoleunderlag, hvilket reducerer ri-
sikoen for ridser og mærker. Kontorstole skal være med 
bløde hjul af typen W, da hårde plasthjul kan ridse gulvet.

Indeklima
Gulve udvider sig og trækker sig sammen alt efter  omgi-
velsernes klima. For at modvirke alt for store bevægelser 
og derved beskadigelse af gulvet, skal man bevare en 
normal rumtemperatur, og den relative luftfugtighed 
skal være mellem 30-60%.  Kraftigt lysindfald kan mis-
farve gulvet og varmepåvirkningen kan være så stor, at 
gulvet udtørrer uhensigtsmæssigt. Vi anbefaler, at der 
altid er en form for solafskærmning specielt mod syd og 
vestvendte vinduespartier.

Gulvvarme
Ved installation af gulvvarme skal du tænke på, at det 
skal være et styret/selvregulerende gulvvarmesystem 
med en shuntventil og en termostat til at styre frem-
løbs-temperaturen til max. 35 grader C. Overfladetem-
peraturen målt på oversiden af trægulvet må max. være 
27 grader C. Dette gælder også for overflader der tildæk-
kes med f.eks. løse tæpper.
Anvend altid så lidt vand som muligt, da det kan skade 
træoverflader.

Hvis størstedelen af en overflade er så kraftigt
nedslidt, at behandling med Osmo Rens og Vedligehol-
delsesvoks ikke er tilstrækkeligt, kræver det periodisk 
vedligeholdelse.

Regelmæssig rengøring
Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie er nem-
me at rengøre. Løst snavs fjernes regelmæssigt med 
støvsuger.

Aftørring (produktbillede 1)
Aftørring ved behov klares enkelt med Osmo 8016 Vaske- 
og plejemiddel. Dosering 1 kapsel/ca. 10 ml produkt til 1 
liter lunkent vand. Anvend en hårdt opvredet gulvmoppe. 
Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.

Genopfriskning (produktbillede 2, 3, 4)
Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks anvendes ved behov 
efter aftørring til at genopfriske den hårdvoksbehand-
lede overflade - 1 liter rækker til cirka 70-100 m2. Behol-
deren rystes, og midlet påføres i et meget tyndt lag (1-2 
tsk. pr. m²) på den rene, tørre overflade med rengørings-
sæt til gulve eller Osmo Easy Pad  (kan sættes på mop-
pehovedet). OBS: Ved let pigmenterede eller ved andet 
pigment end hvide gulve, benyttes 3029.

Fjernelse af genstridige pletter
 (produktbillede 2, 3, 6)
Genstridige pletter som f.eks. skomærker fjernes enkelt 
med Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks. Beholderen 
rystes, og midlet påføres på en Osmo Superpad hvid 
eller en Osmo Easy Pad, pletten gnubbes, og det opløste 
snavs tørres væk. Osmo 3029 Rens og vedligeholdelses-
voks fås også som spray til lettere rengøring og pleje.

Punktrenovering – skader/ridser 
(produktbillede 2, 3, 6, 7)
Hvis overfladen har fået mindre skader/ridser, er det 
som regel tilstrækkeligt at rengøre og påføre ny hård-
voksolie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du gøre 
følgende:

A. Skader/ridser vaskes grundigt med Osmo 8016 Va-
ske- og plejemiddel 1:1.

B. Den rengjorte overflade genbehandles med Osmo 
Hårdvoks-olie eller et pigmenteret Osmo-produkt af 
samme type, som blev anvendt ved grundbehandlin-
gen. Påfør et tyndt lag med en Osmo Superpad hvid, 
Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad.
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C. Lad det tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pig-
menteret produkt).

D. Hvis overfladen virker tør, eller hvis den er blevet pig-
menteret, påføres et tyndt lag hårdvoksolie i henhold 
til B-C.

E. Ved behov kan der udføres en genopfriskning med 
Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks over hele over-
fladen.

OBS! Fabriksolierede gulve kan variere i dybde- og far-
venuancer. Foretag derfor altid en prøve på et afskåret 
gulvbræt af samme type, inden punktrenovering igang-
sættes. Prøven skal altid vurderes i tør tilstand.

Vedligeholdelse (produktbillede 1, 2, 3, 4, 5)
Mindst én gang om året, eller ved behov på grund af sli-
tage eller kraftigt tilsmudset overflade, bør man genop-
friske den hårdvoksbehandlede overflade maskinelt med 
Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks.
A. Løst snavs fjernes med støvsuger eller moppe.
B. Rengør overfladen grundigt med Osmo 8016  

Vaske- og plejemiddel blandet med vand doseret op 
til maksimalt 1:1, afhængigt af hvor snavset gulvet er, 
og bearbejd med maskine og rød rondel.

C. Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, inden 
vedligeholdelse påbegyndes. Overfladen skal være 
helt tør.

D. Ryst beholderen grundigt, og læg eller sprøjt Osmo 
Rens og vedligeholdelsesvoks på et mindre område.

E. Maskine: Påfør produktet i et tyndt lag (1-2 tsk. pr. 
m²), og gnid det ind i overfladen med maskine og hvid 
rondel.

F. Moppe: Påfør produktet i et tyndt lag (1-2 tsk. pr. 
m²) ved at benytte Rengøringssæt moppe med aktiv 
fiberklud (moppehoved, billede 4 - 2).

G. Tør efter/udglat eventuelt overskydende produkt 

til en jævn overflade med en Osmo Easy Pad fnugfri 
klud.

H. Når overfladen har tørret i cirka 1 time, er den klar til 
brug.

I. Hvis man ønsker mere glans, kan overfladen poleres. 
Polering til ønsket glansgrad foregår med maskine 
og hvid rondel. Ved for kraftig polering kan overfla-
den umiddelbart efter opleves som glat. Det forsvin-
der dog, når gulvet er blevet vasket et par gange.

Periodisk vedligeholdelse 
(produktbillede 2, 3, 8, 9, 10)
Det er vigtigt, at overfladen er helt tør, inden der påføres 
ny hårdvoksolie, da rester af Osmo Rens og vedligehol-
delsesvoks kan give et mælket udseende. Indled derfor 
altid den periodiske vedligeholdelse med at udføre punkt 
A-C som beskrevet under Vedligeholdelse herover.

Hvis den beskadigede overflade er pigmenteret, skal 
skaden punktrenoveres inden den afsluttende behand-
ling.

A. Påfør et meget tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af 
samme type, som blev anvendt ved grundbehandlin-
gen, med en Osmo Gulvbørste eller Osmo Rullesæt 
til gulve. Ved maskinel behandling påføres et meget 
tyndt lag med en Osmo Prof. spartel, hvorefter over-
fladen poleres med maskine og hvid rondel. Eventu-
elle stænk og overskud langs kanter og i hjørner, som 
rondellen ikke kan tage, tørres af med en Osmo Easy 
Pad.

B. Lad gulvet tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer 
(pigmenteret produkt), inden det tages i brug. Til 
hvidvoksede overflader anvendes Osmo 3087 Rens 
og vedligeholdelsesvoks i stedet 
for 3029.

1
Osmo 8016  Vaske og 
plejemiddel

2 
Osmo 3029 Farveløs/ 
3087 Hvid Rens og  
vedligeholdelsesvoks

3
Osmo Easy Pad

4
Osmo Rengøringssæt 
til gulve

5
Osmo FloorXcenter og 
rondeller

6
Osmo Håndtag og 
Superpads

7
Osmo Pensler

8
Osmo Gulvbørste

9
Osmo Rullesæt til gulve

10
Osmo Prof. Spartel

1

2

3
1. Tørmoppe til støv
2. Aktiv fiberklud  til påføring af 

vedligeholdelsesprodukter
3. Mikromoppe våd rengøring

 fleece, hvid, rød, grøn


