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Tillykke med købet af dit nye Wiking Gulv! 
Følg denne vejledning/instruktion således din 

hårdvoks olierede overflade 
forbliver holdbar, smuk og let at pleje. 

Voksbehandlede gulve er efter nedlægning klar til brug. Ved indgangen bør ligge en entrémåtte, som 
kan opsamle så meget smuds som muligt. Brug altid kun lidt vand, da træoverfladen kan tage skade. 
Er størstedelen af gulvet så stærkt nedslidt, at en behandling med klar, eller hvid vedligeholdelsesvoks 
ikke er tilstrækkelig, er en periodisk vedligeholdelse nødvendig.   

Rengøring af overflader behandlet med hårdvoksolie: 
Overflader behandlet med hårdvoksolie er lette at rengøre. Løs snavs støvsuges eller tørmoppes re-
gelmæssigt. Når det er nødvendigt, er det enkelt at vaske med godkendt rengøringsmiddel. Dosering 
1-2 hættefulde sæbe til 5 liter lunkent vand. Ved mere snavsede gulve 1-2 hættefulde sæbe til 1 liter 
lunkent vand. Anvend en let fugtig moppe. Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.   

Almen vedligeholdelse ved brug af vedligeholdelsesvoksolie: 
Klar eller hvid vedligeholdelsesvoks anvendes efter vask og eller efter behov for let at opfriske hård-
voksoliens overflade. 2 teskefulde rækker til ca. 1 m², 0,5 liter til 35-50 m². Dunken rystes og midlet 
påføres meget tyndt på den rene, tørre overflade med en mikrofibermoppe eller en fnugfri klud. Svære 
pletter fra f.eks. skosåler er lette at fjerne med klar eller hvid vedligeholdelsesvoks. Dunken rystes og 
midlet lægges på med en hvid svamp eller en fnugfri klud. Pletten gnubbes og den opløste snavs tørres 
væk.   

Har overfladen fået mindre skader/ridser er det oftest tilstrækkeligt med en rengøring og 
påføring af ny hårdvoksolie. Er dette ikke tilstrækkeligt, gør da følgende: 
 
1. Fjern skader/ridser ved at slibe med fint sandpapir korn 150. 

2. Efterbehandl den afslebne overflade med hårdvoksolie eller et pigmenteret produkt af samme type 
. som blev anvendt ved grundbehandlingen – hvidpigmenteret anvendes vedligeholdelsesolie hvid og 
ved klar anvendes klar. Påfør et tyndt lag med en hvid svamp, en pensel eller en fnugfri klud. 

3. Det er vigtigt, at den foreskrevne tørre tid overholdes – se aktuel tørre tid på det enkelte produkt. 
24 timer tørre tid for hvidpigmenteret og 8 timer for top voks. 

4. Opleves overfladen som tør eller har den mistet farve, påføres et tyndt lag hårdvoksolie – 
følg punkt 2-3. 

5. Ved behov gives gulvet en opfriskning med klar eller hvid vedligeholdelsesvoks på hele overfladen.

Vedligeholdelse udføres en gang årligt eller oftere, hvis overfladen er meget snavset, mat 
eller slidt: 
 
1. Løs snavs støvsuges eller tørmoppes. 

2. Rengør overfladen grundigt med en mikrofibermoppe. Brug rengøringsmiddel (plejeboks) blandet 
med vand doseret 1:1 afhængig af, hvor snavset gulvet er. Spar på mængden af vand. 

3. Lad gulvet tørre i minimum 30 min. inden arbejdet fortsættes. Gulvoverfladen skal være helt tør. Er 
overfladen meget slidt bør der anvendes vedligeholdelsolie. 

4. Ryst dunken grundigt og hæld klar eller hvid vedligeholdelsesvoks ud på et mindre område. 
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5. Påfør produktet i et tyndt lag og arbejd det ind i overfladen med en mikrofibermoppe. 

6. Eventuelt overskydende olie aftørres/jævnes med en fnugfri klud. 

7. Når gulvet har tørret i ca. 2-4 timer, er det klar til brug.

Det er vigtigt, at gulvet er helt rent før påføring af ny hårdvoksolie, da rester af klar eller hvid vedlige-
holdelsesvoks kan give et mælkeagtigt udseende. Start derfor altid en periodisk vedligeholdelse ved at 
følge punkterne A-C under Vedligeholdelse. Er den skadede overflade pigmenteret , skal skaden punk-
trepareres inden slutbehandling. 

1. Påfør et meget tyndt lag hårdvoksolie af den slags, som blev brugt ved grundbehandlingen, med en 
penselbørste eller en fnugfri klud. 

2. Lad olien tørre i ca. 12 timer inden gulvet tages i brug.

Ecoline Wash Care (8101) 
Ecoline Wash Care koncentrat er en vask og plejesæbe til den daglige rengøring. Normal snavs kan let 
rengøres på alle hårdvoks olierede vaskbare overflader.  

1L dækker ca. 700m² gulv.  
Blanding ved vask: Bland Ecoline Wash Care med vand. 
Ca. 3 hættefulde til 5 liter vand.   
Vrid gulvkluden rigtig godt så gulvet ikke udsættes for unødig vand – tør evt. efter med en tør gulvklud 
hvis nødvendigt.  
Brug: Anbefalet vask 1-2 gange om måneden 
eller efter behov.  

DB: 1985471
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Ecoline Wax Care – Spray (8129) og Ecoline Wax Care –1L Dunk (8119) 
Ecoline Wax Care er en hurtig plejebehandling til hårdvoks olierede gulve.  
Har også pletfjerner egenskaber.  
Sørg for at overfladen er ren inden brug af Wax Care. 1L dækker ca. 200m² gulv.  
Blanding ved brug: Indholdet i spray flasken er klar til brug direkte på overfladen.  

Brug: 2-3 gange om året eller efter behov.  
 
Spay Ecoline Wax Care, hvor hårdvoks olien trænger til 
genopfriskning eller på den genstridige plet. 
Tør efter med en fnugfri klud så produktet bliver let 
fordelt – undgå at skrubbe på overfladen eller bruge 
klude/svampe som kan ridse. 

Wax Care udligner sig med
ikke behandlede steder, så der ingen synlige overgange 
er at se efter tørring.  
 
DB: 1985472  
DB: 2035167

Ecoline Magic Cleaner – Spray  (8126) 

Ecoline Magic Cleaner er en vaske spray til intensiv rengøring på hele overfladen. 
Blanding ved brug: Indholdet i sprayflasken er klar til brug direkte på overfladen.  
Brug: Efter behov.  
Spray produktet på overflade og fordel det jævt. 

Lad produktet sidde i 5-20 minutter, så det kan arbejde 
ned i gulvet og løsne snavset i årerne.  
 
Tør efter med en moppe eller fnugfri klud 
for at samle det opløste skidt op.  
Vask gulvet 2-3 gange i rent vand. Og lad gulvet tørre.  
Efter tørring anbefales at behandle 
hele overfladen med Ecoline Care Oil (8145)  
 

DB: 1985473
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Rens- og Pleje Olie, 1 L (8145) 
Wash Care Oil bruges til at fjerne genstridige pletter samt 
genopfriskning af hårdvoks overfladen.  

Blanding ved brug: 1L dækker ca. 100m².  
Brug: Anbefales 1 gang årligt eller efter behov.  
Gnub produktet direkte på overfladen med enten en 
blød moppe eller fnugfriklud. Fordel jævnligt og lad det t
ørre (tørre tid ca. 3 timer). Overfladen er nu fornyet og klar til brug.  
 
DB: 1985494

Professional Care Oil, 1 L (8139S) 
Bruges som installationsolie på hårdvoksolierede gulve –
til rum hvor der kan forekomme ekstra stort slid 
(f. eks. Kommercielt kontormiljø/butiksmiljø). 
 
Blanding ved brug: Klar til brug. Brug 10-20g/m2.  
Brug: Anbefales som installationsolie inden ibrugtagning af gulvet.  
Fordel produktet jævn med en spartel og polér 
med maskine (hvid pad) efter max. 30 min.  
 
DB: 2048927

Ecoline Plejesæt (8310)
Ecoline Plejesæt indeholder det du skal bruge for at klare 
dagligdagens rengøring af hårdvoksolierede gulve.  
 
Indhold:  
1L Ecoline Wash Care koncentrat (8101)  
1L Ecoline Wax Care (8119) i dunk (ca. 200m²/L) 
Klude og instruktioner til brug af sættets produkter. 
 
DB: 1985469

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. 


