Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
BRUKERVEILEDNING TREGULV
Til de fleste tregulv på det norske markedet i dag kan vi tilby ulike løsninger og
behandlingsmetoder:
Program 1

Førstegangs oljebehandling av nye tregulv.*

Program 2

Sliping og påføring av grunnolje på svært slitte gulv*

Program 3

Rens av oljebehandlede tregulv.

Program 4

Behandling med vedlikeholdsolje

Program 5

Overflatebeskyttelse og oppfrisking av lakkede tregulv

Program 6

Daglig renhold av oljede og lakkede tregulv

* NB: Til program 1 og 2 vil det kreves spesialmaskiner til tresliping.
Vi vil anbefale at dette utføres av firmaer som har kompetanse på dette. Viking Cimex kan
formidle kontakt til slike spesialfirmaer.
Polar Trepleie fra Viking Cimex kan brukes i kombinasjon med alle andre typer olje, bortsett
fra UV – behandlede treoljer.

NB: Utstyr som brukes til oljer og vedlikeholdsoljer kan være selvantennelige.
Slikt utstyr skal umiddelbart etter bruk legges i vann.
NB: Ved bruk av alkydolje kan visse typer pad farge av, særlig kan dette gjelde rød pad.
Sjekk dette før du begynner, men velg gjerne hvit, Combo, Silver eller blå pad.

Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på support@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 45

www.vikingcimex.no
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Program 1:

Oppsett av helt nye, ikke lakkede tregulv
Også helt nye tregulv vil ofte ha behov for lett sliping etter
byggrenholdet, da gulvet ofte vil få lettere skader under byggearbeider.
Konferer med et spesialfirma for sliping av tregulv.
Vær oppmerksom på at byggrenhold på tregulv må utføres med svært
tørre metoder, og helst med microfibermopper av god kvalitet for å ta
opp finstøv. Vi anbefaler Hi Pro microfibersystem til byggrenhold av
tregulv.
Støv av gips og betong fjernes med et surt produkt, f.eks Nordlys
Vinter.
Vanlig smuss fjernes med et alkalisk produkt som Nordlys Clean.

Trinn 1:

Byggrenhold utføres med surt eller alkalisk produkt etter behov.

Trinn 2:

Gulvet slipes eventuelt lett, og støvsuges grundig.
Gå gjerne også over med en tørr micromopp for å få opp alt støv.

Trinn 3:

Polar Gulvolje (VC varenummer 54505) påføres gulvet med fin rull,
forvaskerpels eller lys nal.
La oljen trekke ned i treet ca 25 minutter.
I liter skal dekke 25 – 40 kvm avhengig av hardheten i treet.

Trinn 4:

Etter 25 minutter bearbeid oljen ned i treet med skuremaskin, 150 – 200
rpm, og f. eks hvit pad.
Er treet meget sugende kan olje påføres i ny operasjon, og trinn 3 0 4
gjentas. Dette skal vanligvis ikke være nødvendig.

Trinn 5:

Overskytende olje tørkes av, gjerne ved bruk av skuremaskin og
gulvklut eller annet godt absorberende materiale. Husk å sette pad på
skuremaskinen før du setter under gulvkluten

Trinn 6:

La gulvet tørke 2-3 timer og gjenta trinn 5.
NB: Oljebehandlede tregulv må/bør tørke 24 timer før de tas i bruk.
NB: Utstyr som brukes til oljer og vedlikeholdsoljer kan være
selvantennelige.
Slikt utstyr skal umiddelbart etter bruk legges i vann.
NB: Ved bruk av alkydolje kan visse typer pad farge av, særlig kan
dette gjelde rød pad. Sjekk dette før du begynner, men velg gjerne
hvit, Combo, Silver eller blå pad.
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Program 2:

Sliping og behandling av svært slitte tregulv.
Etter noen års bruk vil de fleste tregulv ha behov for rehabilitering, og
ny grunnbehandling. Dette gjelder både lakkede og oljede gulv, og både
heltre og parkett.
Svært ofte vil dette medføre ny sliping.
Vi anbefaler å konferere med et spesialfirma for slipejobber.

Trinn 1:

Gulvet slipes grundig, og støvsuges.
Gå gjerne også over med en tørr micromopp for å få opp alt støv.

Trinn 2:

Polar Gulvolje (VC varenummer 54505) påføres gulvet med fin rull,
forvaskerpels eller lys nal.
La oljen trekke ned i treet ca 25 minutter.
I liter skal dekke 25 – 40 kvm avhengig av hardheten i treet.

Trinn 3:

Etter 25 minutter bearbeid oljen ned i treet med skuremaskin, 150 – 200
rpm, og f. eks hvit eller Combo pad.
Er treet meget sugende kan olje påføres i ny operasjon, og trinn 2 og 3
gjentas. Dette skal vanligvis ikke være nødvendig.

Trinn 4:

Overskytende olje tørkes av, gjerne ved bruk av skuremaskin og
gulvklut eller annet godt absorberende materiale. Husk å sette pad på
skuremaskinen før du setter under gulvkluten

Trinn 5:

La gulvet tørke 2-3 timer og gjenta trinn 4, hvis det er nødvendig.

NB: Oljebehandlede tregulv må/bør tørke 24 timer før de tas i bruk.

NB: Utstyr som brukes til oljer og vedlikeholdsoljer kan være
selvantennelige.
Slikt utstyr skal umiddelbart etter bruk legges i vann.
NB: Ved bruk av alkydolje kan visse typer pad farge av, særlig kan
dette gjelde rød pad. Sjekk dette før du begynner, men velg gjerne
hvit, Combo, Silver eller blå pad.
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Program 3:

Rens av tregulv med Polar Trerens. Kan benyttes på
lakkede, laminat og oljede gulv.
Oljede tregulv vil ofte ha behov for en grundigere rens enn vanlig,
daglig tørt renhold.
Til dette benyttes Polar Trerens. (VC varenummer 54502)
Før påføring av Polar Gulvolje (VC varenummer 54504) for
vedlikehold, må/bør gulvet også ha en grundig rens.

Trinn 1:

Løse partikler som sand og annet hardt smuss fjernes med støvsuger
eller mopp.

Trinn 2:

Polar Trerens blandes etter behov.
Laminat og lakk 1: 100
Oljede gulv 1: 50.
Ved svært skitne gulv kan Polar Trerens blandes sterkere.

Trinn 3:

Polar Trerens sprayes fortrinnsvis direkte på moppen og gulvet vaskes
grundig.
Ete alternativ til bruk av mopp til rens kan være skuremaskin og rød
pad sammen med Polar Trerens, men husk at tregulv og laminat skal
utsettes for svært små mengder vann.

Trinn 4:

Smuss som løsner under trinn tre, tas opp med lett fuktet mopp.

NB: Polar Trerens kan med fordel benyttes jevnlig, og særlig på
oljebebehandlede tregulv, da disse fort kan bygge smuss.
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Program 4:

Behandling med vedlikeholdsolje

Trinn 1:

Gulvet skal ha en grundig rens. Se program 3.

Trinn 2:

Påfør Polar Treolje for vedlikehold for mindre områder om gangen, og
etterpoler jobb oljen ned i gulvet direkte med skuremaskin, (150 – 200
rpm), og f. eks hvit pad.

Trinn 3:

Overflødig olje kan fjernes med klut eller nal.
Eventuelt kan man etterpolere med absorberende klut under
skuremaskinen som da må være påført pad.
Ser noen områder svært tørre ut, bør trinn 2 gjentas, før man går til trinn
3.

Trinn 4:

Etter 1 – 3 timer etterpoleres gulvet med hvit pad eller absorberende
gulvklut.

NB: La gulvet tørke 12 timer etter vedlikeholdsbehandling, og ikke
belast gulvet i denne perioden.

Et alternativ til disse operasjonene, er å kjøre en kombinasjon og
påføring av ny olje i en og samme operasjon. Det vil si at man renser
med vedlikeholdsoljen og egnet pad Combo/Silver/blå. Deretter
etterpoleres gulvet med absorberende klut eller hvit pad.
Dette er ikke en metode vi uten videre vil anbefale, men kan være en
løsning hvor man jobber under tidspress.

Hvor ofte skal du bruke vedlikeholdsolje?
I offentlige bygg med normal trafikk/slitasje vil behovet for
vedlikeholdsolje være 2-3 ganger i året.
For bygg med høy slitasje/trafikk vil behovet være 4-6 ganger i året.
Et godt vedlikeholdsprogram for tregulv vil forlenge gulvets levetid, og
kraftig redusere behovet for renovering og sliping som medfører høye
kostnader.

NB: Utstyr som brukes til oljer og vedlikeholdsoljer kan være selvantennelige.
Slikt utstyr skal umiddelbart etter bruk legges i vann.
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NB: Ved bruk av alkydolje kan visse typer pad farge av, særlig kan dette gjelde rød pad.
Sjekk dette før du begynner, men velg gjerne hvit, Combo, Silver eller blå pad

Program 5

Overflatebeskyttelse og oppfrisking av lakkede tregulv
Lakkede tregulv vil etter noe tid miste noe av sin glans og beskyttelse
etter hvert som gulvet slites. Et godt alternativ til å lakke gulvet som
ofte krever mye forebehandling, vil være Polar Refresher (VC
varenummer 54503)
Denne metoden krever at det er lakk på gulvet fra før.

Trinn 1:

Gulvet skal være fritt for støv og smuss. Benytt støvsuger og/eller
mopp til dette.

Trinn 2:

Legg ut Polar Refresher med forvaskerpels eller en egnet bonemopp,
som for eksempel Hi Pro bonemopp. 1 liter Refresher dekker ca 60
kvm.
La gulvet tørke. Normal tørketid er 30 – 60 minutter.

Trinn 3:

Ønsker man ytterligere beskyttelse, legger man flere lag Polar
Refresher.
Polar Refresher kan også benyttes som daglig rengjøring til lakkede
gulv og laminatgulv. Da skal produktet doseres 1: 25.
NB: Ved påføring av Polar Refresher bør romtemperaturen være 15 –
25 grader, og luftfuktigheten ikke overstige 70 %.
Ønsker man på et seinere tidspunkt å påføre lakk på et gulv som er
behandlet med Polar Refresher, trenger man kun en kraftig rengjøring
og lett sliping.
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Program 6:

Daglig renhold av oljede og lakkede tregulv
Polar Trevask (VC varenummer 54500) er 2 produkter i 1.
I tillegg å være et spesialprodukt for renhold alle typer tregulv,
inneholder Polar Trevask, Carnuba voks. Dette er en høykvalitetsvoks
som er særlig egnet til pleie av tre og stein.

Trinn 1:

Fast smuss som sand og lignende fjernes tørt med støvsuger eller
microfibermopp.

Trinn 2:

Polar Trevask kan brukes i bøtte eller lavtrykkspumpe, sammen med
mopp. Den skal da blandes 1: 100.
Polar Trevask kan også brukes i gulvvaskemaskin med fortrinnsvis rød
pad. Blandingsforhold 1: 200.
Polar Trevask kan blandes sterkere både med mopp og/eller
gulvvaskemaskin, men vær oppmerksom på faren ved å bygge smuss
for produkter som inneholder pleiemiddel, i dette tilfelle Carnuba voks.

Trinn 3:

Polar Trevask kan/bør kombineres med Polar Trerens (VC
varenummer54502) etter behov. Se program 3.
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Produktanbefalinger og beskrivelser ifølge veiledningen.
Art.nr.
54500
54502
54503
54504

Varenavn
Polar Gulvvask, 3L
Polar Trerens, 1L
Polar Refresher
Polar vedlikeholdsolje 5L

Beskrivelse
Renhold og pleie
Rens for tre/laminat
Oppfrisker for lakkerte tregulv
Olje for tregulv

50152
50620
50143
50006
50849

Gulvpad hvit, 17
Gulvpad Combo, 17
Gulvpad brun, 17
Gulvklut «Vaffel», 50x60
Gulvklut non woven, 50x60

Behandling, mange størrelser
Rens, mange størrelser
Kraftig rens, mange størrelser
Behandling/etterpolering
Behandling/etterpolering

Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på supprt@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 45

www.vikingcimex.no
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