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Tillykke med købet af dit nye Wiking Gulv.
Følg denne vejledning/instruktion således din lakeret overflade 

forbliver holdbar, smuk og let at pleje. 

Efter lægning er plankegulvet klar til brug og skal ikke have plejeolie som olierede gulve. Efter behov 
kan man med fordel behandle med Trip Trap lakpleje, som giver lakken en slidstærk hinde og skjuler 
små ridser. Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.  
Wiking Gulve anvender kun miljøvenlige produkter fra anerkendte leverandører. Lakerede gulve er efter 
en ganske ny proces med en grund-primer på det rå træ og efterfølgende hele 7 gange lak (8 hvis det 
er hvid matlak) – de sidste 2 lag er en mat meget slidstærk lak.   
 

Specielt om lak på træsorten fyr: 
Fyrtræ hører til de bløde træsorter og er en trætype, der giver smukke plankegulve, der tåler hverda-
gens slid og ældes med ynde. Fordelen ved fyrtræ er tillige, at man ved normal gulvvask kan rette op 
på evt. trykmærker. Ligeledes har fyrtræ et flot knastspil og er en trætype med et helt naturligt højt 
indhold af harpiks. Kombineres fyrtræ med en behandling med lak, hvor overfladen forsegles/lukkes, 
fravælges denne mulighed for at kunne rette op på evt. ridser, trykmærker m.v. Samtidig øges risikoen 
for lakafskalninger generelt på grund af harpiksindholdet, der ganske langsomt arbejder sig op igen-
nem materialet til overfladen, og mere specifik på og omkring knaster, hvor vedhæftningen for lakken 
er reduceret. Dette er et faktum, man ved valg af denne kombination skal forholde sig til, ligesom 
Wiking Gulve gør opmærksom på, at lakafskalninger på fyrtræ IKKE gør produktet 
reklamationsberettiget. 
 

Rengøring af overflader behandlet med matlak: 
Overflader behandlet med matlak er lette at rengøre. Løs snavs støvsuges regelmæssigt. Når det er 
nødvendigt, er det enkelt at vaske med godkendt rengøringsmiddel. Anbefalet kan bruges Trip Trap 
Vinyl- og Laminat- lak sæbe Natur.  
Dosering 2,5 dl sæbe til 10 liter varmt vand.   
 

Almen vedligeholdelse ved brug af vedligeholdelse for lakerede overflader: 
Såfremt overfladen har fået små ridser, der ønskes en øget resistens eller ekstra beskyttelse mod slid-
tage, kan det anbefales at give gulvet en omgang med Trip Trap Vinyl- Laminat – og Lak pleje. Pro-
duktet opbygger ikke en tyk hinde på overfladen og kan derfor anvendes efter behov.  
Følg anvisningerne på produktet.  
 

Har overfladen fået mindre skader/ridser som har brudt overfladen, er det nødvendigt at få 
denne repareret: 
Såfremt overfladen er brudt, skal denne repareres. Der findes flere produkter på markedet som kan 
bruges til dette formål. Bl.a. har Trip Trap et lille reparations sæt til lakerede trægulve.  
Såfremt skaden ikke udbedres, kan gulvet suge væske til sig og dermed løfte sig. Dette kan resultere i 
at lakken vil løsne sig på overfladen og i værste tilfælde skalle af i det omkringliggende område.
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Vinyl- Laminat- og Laksæbe 
Vinyl- Laminat- og Laksæbe er til dig, der  
foretrækker en hurtig og nem rengøring af dine  
lakerede trægulve samt vinyl- og laminatgulve med  
flot resultat. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs,  
og gør overfladen stærkere og mere resistent overfor  
spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag,  
er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er  
nødvendig, f.eks. køkkengulve. Du kan med fordel  
også anvende Vinyl- Laminat- og Laksæbe til vask af  
malede gulve, klinker og andre ikke-sugende  
overflader.   
 
Blanding ved vask:   
1. Til daglig rengøring blandes 125 ml Vinyl-  
Laminat- og Laksæbe med 5 L varmt vand.   
 
2. Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning.  
Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den  
ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden  
rummer rent sæbevand.   
 
3. Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på  
gulvet efter vask.   
 
Vi anbefaler at pleje gulvet med Trip Trap Vinyl- Laminat- og Lakpleje to gange årligt. Plejen udjævner 
små ridser og beskytter overfladen mod slitage, så gulvets levetid forlænges. Læs produktvejledningen 
inden brug.   
 
Brug: Efter behov.  
DB: Sælges ikke af Wiking Gulve.

Vinyl- Laminat og Lakpleje: 
Giv dit vinylgulv, laminatgulv eller lakeret trægulv en plejende behandling med Vinyl- Laminat- og Lak-
pleje. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter effektivt mod slitage. 
Derved forlænges overfladens – gulvets - levetid. Da Vinyl- Laminat- og Lakpleje ikke opbygger en tyk 
hinde, kan du bruge produktet efter behov.  
Blanding ved brug: Produktet er klar til brug og skal ikke blandes.  

Sådan bruges produktet: 
1. Ryst dunken omhyggeligt før brug.   
 
2. Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt 
lag med Trip Trap uldpad og blå padholder. Hvis kluden/moppen bliver 
snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. 
Fortsæt herefter påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der 
ikke påføres mere Vinyl- Laminat- og Lakpleje.  
 
3. Lad gulvet tørre i ca. 30-60 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller 
foretage anden efterbehandling.   
 
4. Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med Trip Trap Vinyl- Laminat- og 
Laksæbe.   
 
DB: Sælges ikke af Wiking Gulve. 
 
For yderligere spørgsmål og information, se da gerne vores plejeafsnit på www.wikinggulve.dk. 
I er også velkommen til at tage kontakt til os enter pr. mail eller telefon. 


