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Tips og råd til den generelle pleje af dit Wiking Gulv
Et Wiking Gulv skal holde til livet i hjemmet. Vi sætter en stor ære i at gulvene kan være til fordel for
alle i rummet, både børn, familie, kæledyr og venner. Det er ganske enkelt at bevarer det unikke
udseende i rigtig mange år på dit Wiking Gulv, det kræver blot korrekt rengøring og pleje. Og med
korrekt vedligeholdelse forbliver gulvet flot, slidstærkt og smudsafvisende.
1. Vi anbefaler at man i sit indgangsparti med fordel placerer fodriste, der kan sikre, at Wiking
trægulvene ikke modtager grus og småsten, som kan give ridser i overfladen. Ligeledes vil det altid
være en fordel at placerer måtter i dit indgangsparti, som hindre skidt og evt. fugt fra fodtøjet.
2. Flitbrikker er en god idé til alle møbler i huset, således at stole med hårde ender eller bordben i stål
ikke giver ridser i overfladen.
3. Wiking Gulve er produceret i naturmaterialet ’træ’. Det betyder også at vores gulve er følsom over
for fugt. Rengøringen skal derfor altid foregå med en opvredet klud/moppe. Der må på et Wiking Gulv
ikke lægge store plamager af vand, og skal derfor tørres op med det samme, hvis uheldet er ude.
4. Brug altid to spande når du vasker gulv. En spand med rent vand og en spand med dit plejemiddel.
Spanden med rent vand bruges således til at skylle kluden eller moppen op i. På den måde undgår du
at gulvets overflade ved eks. sæbevand vil få et gråligt skær, som reelt er beskidt vaskevand.
5. Hos Wiking Gulve samarbejder vi med Trip Trap og Ecoline, som vi også anbefaler bruges til at
rengøre og pleje dit Wiking Gulv med. Brug derfor aldrig uegnede rengøringsmidler, da der kan have et
højt indhold af sæbe eller kemikalier, som kan udtørre gulvet, give pletter eller misfarve overfladen.
6. Vi anbefaler at alle vores gulve plejes 1 gang årligt eller efter behov med den pågældende
anbefalede pleje. Det vil beskytte mod slidtage og småridser, og forlænger derved gulvest levetid.
7. Brug aldrig sæbespåner til dit gulv. Vi anbefaler at der ikke bruges sæbespåner til rengøring af dit
trægulv uanset overfæadebehandling. Sæbespåner er baseret på animalske fedtsyrer, der lukker
træets porer. Da træ er et levende naturmateriale, vil sæbespåner hæmme træets naturlige bevægelser og risikoen for udtørring og revner er stor.
8. Anvend ikke mikrofiberklude til rengøring af dit trægulv. Mikrofiberklube har nemlig en let
slibeeffekt, som løbende vil nedbryde overfladebehandlingen på dit trægulv. En moppe i bomuld
er den perfekte løsning til rengøring af dit trægulv.
9. Oplever du fodspor efter rengøring af dit trægulv. Vil det ofte være fordi sæben er overdoseret. Trip
Trap produkterne er nøje sammensat, så selvom du gerne vil være god ved dit gulv, hjælper det ikke at
overdosere.
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.
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