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Oliering og Pleje af Trægulve 
 

 

1.  Oliering - nylagte ubehandlede  massive trægulve 
 

2.  Plejeoliering - nylagte fabriksolierede  trægulve 
 

3.  Plejeoliering – eksisterende  olierede trægulve 
 

4.  Rengøring og vask af olierede  trægulve 
 

5.  Rengøring og vask af lakerede  trægulve  
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1. Oliering af nylagte ubehandlede  massive trægulve  

Ubehandlede trægulve anbefales beskyttet med afdækningspap efter lægningen, såfremt 
byggeriet ikke er færdiggjort. Det anbefales at oliere gulvet efter følgende retningslinier: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Følg nedenstående vejledning når gulvet er klar til oliering.  

 

 1. Fej og støvsug  gulvet hvis nødvendigt (anbefales!). Gulvet skal være rent og tørt og fri for  
     pletter og snavs inden påføring af plejeolie. 

 

 

 2. Ryst  dunken med grundolie grundigt før og under brug. 

 

  
3. Manuel påføring:  Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen.  
    Lad stå max. ca. 10-20 minutter. 
    Maskinel påføring:  Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Lad stå   
    max. ca. 10-20 minutter.   

 

 4. Overskydende olie  skrabes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der 
     efter behov tilføres mere olie. 

 

 5. Efter hver etape  aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.  

 

6. Manuel poléring  med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.  
    Maskinel polering  med grøn polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.  
    Brug rigeligt med klude. 6 eller 24 timer efter grundliering påføres 1. plejeoliering. 
    4 eller 24 timer efter påføres 2. plejeoliering og efter 4/24 timer en evt. 3. plejeoliering. 

 

 7. Brug . Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter sidste plejeoliering. Undgå hård belastning i ca 
     7 dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes. 

NB!  Olieklude kan selvantænde! De skal derfor brændes, lægges i vand el. i metalbeholder m. tæt låg. Opbevar ikke i stærk 

varme/sollys. 

1. 1 gang grundolie   
2. 1. gang plejeolie  (efter 6 el. 24 timer) 
3. 2. gang plejeolie  (efter 4 el. 24 timer) 
4. 3. gang plejeolie  (efter 4 el. 24 timer) * 
* valgfri, men anbefales, især køkkengulve og stærkt belastede gulve 

Hærdetid: Maskinel påføring: 6 / 4 timer 

Hærdetid: Manuel påføring:  24 timer 
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2. Plejeoliering af nylagte oliebehandlede  trægulve  

Fabriksolierede trægulve anbefales beskyttet med afdækningspap efter lægningen, såfremt byggeriet ikke er 
færdiggjort. Thirup Parket lamelgulve er oliebehandlede 2 gange med en miljøvenlig og slidstærk grundolie. 
Den sidste del af grundoliens afhærdning sker når gulvet er pakket ud og lagt. Selv om gulvet er 
oliebehandlet fra fabrik skal  det efterbehandles med plejeolie for at give en sidste finish og styrke samt 
forsegle samlingerne. Herved opnås beskyttelse mod fugt og misfarvning. Optimal beskyttelse opnås ved 1-
2 plejeolieringer efter lægning (ved gulve limet i fer/not skal limen være hærdet).  
 
En evt. 2. plejeoliering påføres 4 / 24 timer efter 1. plejeoliering og skal overfladehærde i 1 døgn før forsigtig 
ibrugtagning. Plejeolien er gennemhærdet efter ca. 2-3 døgn, forsigtig brug kan ske efter 1 døgn.  
Undgå hård belastning og tilsmudsning i de første 14 dage. Gulvet må ikke  vaskes de første 14 dage efter 
oliering, hvor det kun bør støvsuges. Undgå at snavsede hænder, fodtøj samt værktøj får kontakt med gulvet 
under lægningen. Følg nedenstående vejledning når gulvet er klar til plejeoliering.  

 

 1. Fej og støvsug  gulvet hvis nødvendigt (anbefales!). Gulvet skal være rent og tørt og fri for  
     pletter og snavs inden påføring af plejeolie. 

 

 

 2. Ryst  dunken med plejeolie grundigt før og under brug. 

 

  
3. Manuel påføring:  Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen.  
    Lad stå max. 10-20 minutter. 
    Maskinel påføring:  Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Anvend   
    ca. 1 dl. til 8 m². Bliv ved til olien er poleret godt ned i overfladen.   

 

 4. Overskydende olie  skrabes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der 
     efter behov tilføres mere olie. 

 

 5. Efter hver etape  aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.  

 

6. Manuel efterpoléring  med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. Hærdetid: 24 timer 
    Maskinel efterpolering  med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. Hærdetid 4 timer 
    Brug rigeligt med klude. 

 

 7. Brug . Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 24 timer. Udsæt ikke for hård belastning i ca. 7  
     dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes. 

Oliebehandling kan med fordel udføres med polermaskine. 
NB!  Olieklude kan selvantænde! De skal afbrændes, lægges i vand el. i metalbeholder m. tæt låg. Opbevares ikke i stærk 

varme/sollys. 
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3. Genoliering af eksisterende oliebehandlede  trægulve  

 

Hvis gulvet er blevet slidt eller kedeligt vedligeholdes og plejes det med Plejeolie-natur til 
naturolierede gulve og Plejeolie-hvid til hvidolierede gulve.  

 

 1. Rengør  grundigt med trærensemiddel, opløst i varmt vand. Brug en hårdt opvredet klud. 
    Alternativt, vask gulvet i en oliesæbe.  

 

 2. Tørretid mindst 8 timer ved 20oC. 

 

 3. Ryst  dunken med plejeolie grundigt før og under brug. 

 

  
4. Manuel påføring:  Påfør olie med malerrulle / klude – ca. ¼ dl. til 2 m² ad gangen.  
    Lad stå max. 10-20 minutter. 
    Maskinel påføring:  Hæld olie i i hullet midt i polerepadén og fordel ned i maskinen. Anvend   
    ca. 1 dl. til 8 m². Bliv ved til olien er poleret godt ned i overfladen.   

 

 5. Overskydende olie  skrabes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der 
     efter behov tilføres mere olie. 

 

 6. Efter hver etape  aftørres overflødig olie grundigt af med rene, tørre bomuldsklude.  

 

7. Manuel efterpoléring  med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude. 
    Maskinel efterpolering  med polerepad / tørre fnugfri bomuldsklude.  
    Brug rigeligt med klude. 

 

 8. Brug . Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 24 timer. Udsæt ikke for hård belastning i ca. 7  
     dage, og i denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes. 

Oliebehandling kan med fordel udføres med polermaskine. 
 

 

NB!  Olieklude kan selvantænde! De skal derfor afbrændes, lægges i vand eller i metalbeholder m. tæt låg. Opbevar ikke i stærk 

varme/sollys. 
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4. Rengøring og vask af olierede  trægulve 
 

Nedenstående gælder for såvel massive som lamelopbyggede trægulve. Brug altid rigtige 
gulvplejeprodukter; aldrig  almindelige rengøringsmidler!  
 
Daglig rengøring  
Den daglige rengøring er blot støvsugning - når gulvet begynder at tage imod snavs, vaskes det 
nemt med Gulvsæbe Hvid eller Natur.  
 
Vask  
Tilstræb generelt at vaske gulvet så lidt som muligt. Gnid i stedet, hvis muligt, pletter af med en, i 
lunkent vand, hårdt opvredet klud. Husk at hyppig vask slider på olielaget! 

 

 1. Dunken omrystes grundigt før brug. 

 

 2. Hvidolierede / lyse gulve: Opløs 0,25 ltr. Gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand. 
     Naturolierede / mørke gulve: Opløs 0,15 ltr. Gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand. 

 

 3. Med hårdt opvredet moppe eller gulvklud vaskes gulvet i længderetningen med sæbevandet.  

 

 4. Gulvet aftørres med hårdt opvredet gulvklud eller moppe.  

 

 5. Resultat: Et rent og lækkert trægulv - og en forfriskende duft i hele huset.  
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5. Rengøring og vask af lakerede  trægulve 
 

Nedenstående gælder for såvel massive som lamelopbyggede trægulve. Brug altid rigtige 
gulvplejeprodukter; aldrig  almindelige rengøringsmidler!  
 
Daglig rengøring  
Den daglige rengøring er blot støvsugning – og vaskes efter behov med  Gulvsæbe Natur.  
 
Vask  
Vask gulvet med en opvredet gulvklud. Brug en gulvsæbe der ikke  er på plejeoliebasis. 

 

 1. Dunken omrystes grundigt før brug. 

 

 2. Opløs 0,25 ltr. gulvsæbe i 10 l varmt/lunkent vand. 
      

 

 3. Med hårdt opvredet moppe eller gulvklud vaskes gulvet i længderetningen med sæbevandet.  

 

 4. Gulvet aftørres med hårdt opvredet gulvklud eller moppe.  

 

 5. Resultat: Et rent og lækkert trægulv - og en forfriskende duft i hele huset.  

 


