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

forbliver holdbar, smuk og let at pleje.

Hvidolierede gulve af Ask, Fyr, Douglas, og Lærk bør efter nedlægning efterbehandles med Trip Trap 
oliepleje hvid – gerne med maskinpolering. Følg anvisningen fra producenten – er oftest bag på em-
ballagen. Vigtigt – overfladen skal ikke trærenses inden mætning. Står dette på dunken, skal trinnet 
springes over.

Naturolierede gulve af EG skal efter nedlægning efterbehandles med Trip Trap oliepleje-natur gerne 
med maskinpolering. Hvidolierede gulve af EG skal efter nedlægning efterbehandles med Trip Trap 
oliepleje. Vælg oliepleje natur, hvis farven ønskes som leveret. Ønskes en lysere overflade, anvend Trip 
Trap oliepleje-hvid.
 
Sådan oliebehandler du dine nye gulve:
1. Ryst dunken grundigt og hæld en passende mængde Oliepleje op i en spand.
2. Gør en Trip Trap Uldpad eller en fnugfri bomuldsklud fugtig med Oliepleje før behandlingen påbegyn-
des.
3. Fordel Olieplejen i et tyndt og ensartet lag.
4. Fortsæt indtil træet virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet.
5. Fjern herefter evt. overskydende Oliepleje med en fnugfri bomuldsklud. 
 
Gulvet er overfladetørt efter 1 time og er klar til nænsom ibrugtagning. Undgå at udsætte gulvet for 
vand under gennemhærdningen, som tager 24 timer.

Rengøring af overflader behandlet med olie: 
Rengøring af olierede gulve foretages med støvsugning og gulvvask med gulvsæbe hvid eller natur. Ved 
vask anvend en fedt-holdig gulvsæbe, der kan tilføre gulvet et beskyttende fedtlag.  
Eg kan oftest vaskes med opvredet klud og tørres af i en og samme arbejdsgang med jævnlig skift af 
sæbevand.  
 
Ved vask af Ask, Fyr og Lærk læg da en fed sæbeblanding ud over et godt område, 1 liter sæbevand 
pr. 10 m2 gulv fordeles, lad blandingen trække ned i træet nogle minutter. Vask efter og tør op med en 
ren klud vredet i rent vand. Undgå at tørre al sæben væk men lad den tørre ned i træet. Det er vigtigt, 
at sæbeblandingen altid er så kraftig, at gulvet ved vask tilføres fedt fra sæben, som beskytter mod 
udtørring og giver en glat og vedligeholdelsesvenlig overflade.  
Ved hver 4-5 gulvvask kan der med fordel bruges Trip Trap oliesæbe som tilfører gulvet olie samtidig 
med, at man opnår en glat og slidstærk overflade. 

Trip Trap Oliepleje Natur/Hvid:
Trip Trap Oliepleje anvendes til regelmæssig opfriskning, mætning og pleje af alle oliebehandlede 
trægulve.  Nem at påføre, hurtigtørrende og skånsom mod indeklimaet  
1L dækker ca. 30-40m² gulv til mætning af gulv.  
Anbefaling: Anbefalet brug er et par gange om året efter behov, så overflade 
altid er mættet og dermed mere modstandsdygtig overfor snavs og væske.  

1L Natur DB: 1880779  
2,5L Natur DB: 2019986  
1L Hvid DB: 1880782  
2,5L Hvid DB: 2019988
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Trip Trap Natursæbe Natur/Hvid/Ekstra Hvid: 
Trip Trap Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der hurtigt lukker træets porer og giver be-
skyttelse mod hård tilsmudsning og indtrængning af væsker. Trip Trap Natursæbe anvendes til rengø-
ring og vedligeholdelse af alle former for trægulve samt til efterbehandling af trægulve og andre træo-
verflader, trapper m.v. – dog ikke til lakerede gulve, her anbefaler vi vores Vinyl-Laminat og Laksæbe. 
Varianten Natur anvendes typisk til mørke træsorter, og Hvid og Ekstra Hvid til lyse træsorter. 

 
1L Natursæbe Natur DB: 2019952 
2,5L Natursæbe Natur DB: 2019992 
1L Natursæbe Hvid DB: 2019949 
2,5L Natursæbe Hvid DB: 2020002 
1L Natursæbe Ekstra Hvid DB: 2019956 
2,5L Natursæbe Ekstra Hvid DB: 2020005 

Arbejdsbeskrivelse: 
1. Dunken omrystes før brug. 

2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. 
Til rengøring af træoverflader: Anvend 2,5 dl. sæbe til 10 liter vand. 
Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller ludbehandlet nåletræ: Anvend 1 liter sæbe til 
10 liter vand. Vask gulvet 3 gange i løbet af de første 2 dage med dette 
blandingsforhold. Herefter følges blandingsforhold til rengøring af træoverflader. 

3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefa-
les at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer 
rent sæbevand. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.

Trip Trap Oliesæbe Natur/Hvid 
Trip Trap Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Trip 
Trap Oliesæbe Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve og Hvid anvendes typisk til hvidolierede 
trægulve.  
Trip Trap Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres eks-
tra olie som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.   
 

1L Oliesæbe Natur DB: 1880781  
2,5L Oliesæbe Natur DB: 2020007 
2,5L Oliesæbe Hvid DB: 2020009

Arbejdsbeskrivelse: 
1. Dunken rystes grundigt før brug. 

2. Træet skal være tørt og støvfri. 

3. Trip Trap Oliesæbe blandes med varmt vand 1:20 (250 ml. Trip Trap Oliesæbe til 5 liter vand). Blan-
dingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af slidtage. 

4. Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres 
gulvet efter med en opvredet gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 
spande en med Trip Trap Oliesæbe og en med skyllevand. Det anbefales at der vaskes på et område af 
ca. 10 m² ad gangen. Derved undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode. 

5. Lad træet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug.
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Trip Trap Rens/Pletfjerner 
Trip Trap Pletfjerner til træ er en specielt udviklet pletfjerner til især alle
bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter anbefales 
det at afprøve produktet på et mindre synligt sted. Pletfjerner fjerner 
effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv. 

Arbejdsbeskrivelse: 
1. Sprøjt direkte på pletområdet. Hold dåsen ca. 25 cm fra træoverfladen. 

2. Efter ca. 10-30 min. kan pletområdet skures med en børste 
eller lign. indtil pletten er opløst. 

3. Vask efter med lunken vand indtil alt snavs er fjernet fra træet.
4. Afhængig af plettens karakter og beskaffenhed, skal 
behandlingen eventuelt gentages. 

5. Træet skal herefter genbehandles med den oprindelige 
overfladebehandling f.eks. sæbe, olie, osv. (ikke ludbehandling).

0,25ml Pletfjerner DB: 1880785

Trip Trap Trærens 
Til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede 
træoverflader samt til særligt genstridige pletter. 
Trip Trap Trærens er desuden effektiv til afrensning af 
ubehandlede trælofter, paneler m.v. 
Trip Trap Trærens efterlader olierede overflader uden 
beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask. 
 
1L Trærens DB: 1880783

 
Arbejdsbeskrivelse: 
 
1. Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 1/4-1/2 liter Trip Trap Trærens med 10 liter 
varmt vand. 

2. Anvend Trip Trap Trærens som ved alm. vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den 
ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden anvendes til den rene trærens-blanding. 

3. Lad blandingen virke i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. 

4. Trip Trap Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet 
efter vask.

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. 


