
NCC Construction Danmark A/S Afleveringsdato
Rundholtsvej 56 - 29330117 24.november 2014

BYGNINGSDELSKORT (43).2 Trægulv

SPECIFIKATION
Omfang og lokalisering: Trægulv i boliger stue til 13. sal + fælles forrum (ekskl. stue)

Entreprenør: CL Gulve ApS
Smedegade 19 - 4621 Gadstrup, 
Tlf.: +45 20 82 42 14, www.clgulve.dk

Leverandør: Timberman Danmark A/S
Havnevej 11, 9560 Hadsund
Tlf.: (+45) 99 52 52 52, www.timberman.dk

Materiale / type: Timberman 22 mm Ask Prime, matlak, hvid, lamelparket
Timberman 22 mm Eg  Prime, matlak, natur, lamelparket
Timberman 22 mm Eg  Prime, matlak, hvid, lamelparket
Timberman 22 mm Ask Prime, matlak, hvid, lamel plank
Timberman 22 mm Eg  Prime, matlak, hvid, lamel plank
Timberman 22 mm Ask b 190 mm, mathon lak, hvid, Slotsplank
Timberman 22 mm Eg  b 190 mm, mathon lak, hvid, Slotsplank
Dinesen: 28 mm Douglas, 250 mm lud- og sæbe/oliebehandlet.

Indbygningsår: 2014

DRIFTOPLYSNINGER
Forventet levetid: 30 år, afhængig af slid
Eftersyn og vedl.interval: 1 år, eller efter behov
Eftersyn 1. gang: november 2015

VEDLIGEHOLDELSE
Eftersyn og vedligehold: Lakerede gulve - Timberman

Beskyt gulvet mod stort slid:
Se bilag 

Pleje efter lægning:
Se bilag 

Daglig rengøring:
Se bilag 

Vedligeholdelse og pleje:
Se bilag 

Reperation:
Se bilag 
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NCC Construction Danmark A/S Afleveringsdato
Rundholtsvej 56 - 29330117 24.november 2014

BYGNINGSDELSKORT (43).2 Trægulv

Sæbebehandlet gulv - Dinesen
Støvsugning, gulvvask, pletter, trykmærker:
Til daglig vask af Dinesen sæbebehandlet gulve skal der anvendes 
Dinesen gulvsæbe hvid/natur. Dette skal ske efter behov ca. 1 gang om 
ugen i belastede rum i forholdet 1:10 og vask med plankernes 
længderetning. 

Forebyggende gulvpleje:
Hertil bruges Dinesen gulvsæbe. Ved harpiksudtræk på mindre områder 
fjernes med husholdningssprit på en hvid klud. Hvis det er større områder 
skal der skures med Dinesen sæbebehandling i forholdet 0,5 liter 
gulvsæbe til 5 liter håndvarmt vand. (1:10) 

Trykmærker:
De fleste trykmærker vil forsvinde ved gulvvask, men ved større hak og 
mærker fjernes det lettest hurtigt ved at hælde lidt varmt vand i hullet - 
Derved vil porerne i træet rejse til. Kan være nødvendigt at gentage 
processen over et par dage.

HENVISNINGER  
Producentoplysninger: Timberman Danmark A/S, Havnevej 11 - 9560 Hadsund, tlf.: 99525252, 

www.timberman.dk
Dinesen: Se vedlagte datablade.

Projekt / tegninger: 
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VEDLIGEHOLD OG PLEJE AF 
LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

TIMBERMAN DENMARK A/S   

Tlf. +45 99 52 52 52

Fax +45 99 52 52 99

timberman@timberman.dk

www.timberman.dk– BEDRE I LÆNGDEN

Drift og pleje

Afsnit 4

Vedligehold. lak

Blad nr. 411

Side 1

September 2013

Denne anvisning gælder Timberman Slotsplank, 
Plank, Parket og Compact trægulve som fra 
fabrik er overfladebehandlet med Mathon mat-
lak.
Vore kunder, både professionelle og slutbrugere, har efter-
lyst et mere “naturligt look” på lakerede gulve og stillet 
krav om en lakeret overflade, som ridses mindst muligt.  

Men selv et lakeret gulv kræver regelmæssig pleje for at 
bevare sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. 
Når man investerer i godt træværk, er det også naturligt 
at passe på det?  

De lakerede Timberman Træ gulve er behandlet fra fabrik 
med en slidstærk Mathon UV-lak. For at over fladen hol-
des intakt længst muligt, skal der foretages en efterbe-
handling straks efter lægning, inden gulvet tages i brug.  
Derved styrkes lakken og beskyttes mod ridser. 

Timberman anbefaler Trip Trap Træpleje til pleje, ved-
ligehold og rengøring.

Pleje efter lægning
Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede 
overflader. Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod 
slitage og ridser, og derved forlænger lakkens – og træets 
levetid. 

Umiddelbart efter lægning støvsuges gulvet omhyggeligt. 
Gulvets overflade renses med Trærens 0,5 dl. til 5 liter vand 
(følg vejl. på etiket). Når gulvet er helt tørt foretages en 
behandling med Lakpleje (følg vejl. på etiket). 

Sådan gør du

Dunken med Lakpleje omrystes grundigt. Den koncen-
trerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden vædes med 
Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker. 
Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen. 

Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides 
hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt 
at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje. 

Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke 
nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbe-
handling.

Overlakering umiddelbart efter lægning kan ikke anbefa-
les, da lakoverfladens slidstyrke derved forringes.

Beskyt trægulvet mod slid
Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, 

disse sikrer, at træ gulvet ikke udsættes for grus og små-
sten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier bør placeres “gå-ren-måtter” for at 
forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at 
undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres 
køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul 
egnet til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter 
lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke 
direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. 
Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Daglig rengøring
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulv-
moppe. Skal det lakerede gulv vaskes anvendes Laksæbe. 

Laksæbe opløser og fjerner snavs. Laksæben kan anvendes 
til rengøring af alle lakerede og malede over flader samt 
overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat 
etc. 

Laksæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor 
den er specielt velegnet til ikke-sugende overflader. 

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med 
Trærens (følg vejl. på etiket).

Til daglig rengøring blandes 2,5 dl. Laksæbe med 10 liter 
varmt vand (følg vejl. på etiket).

 Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbe-
fales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at 
vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.

Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud 
eller moppe – brug så lidt vand som muligt. 

Ved lakerede trægulve er det vigtigt, at der ikke efterlades 
blankt vand på gulvet efter vask.

Fremtidig pleje
Fremtidig pleje med Lakpleje skal ske ca. 1 gang årligt 
eller efter behov . Lakpleje styrker lakken, idet den beskyt-
ter mod slitage og småridser og derved forlænger gulvets 
levetid.

Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af Lakpleje.

Det er vigtigt, at plejen med Lakpleje foretages før gen-
nemslid af den lakerede overflade. 



Sådan gør du

Gulvet vaskes grundigt med Trærens, 0,5 dl til 5 liter vand, 
til overfladen er helt ren (følg vejl. på etiket). Der vaskes 
efter med rent vand. 

Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Lakpleje på-
føres (følg vejl. på etiket).

Dunken med Lakpleje omrystes grundigt. Den koncen-
trerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden vædes med 
Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker. 
Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen. 

Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides 
hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt 
at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje. 

Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke 
nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbe-
handling.

Reparation
Ring for specifik vejledning på telefon 99 52 52 52.

Påføring af lak fra fabrik
90-100 gr. UV-lak påføres af 6 gange inklusiv 2 gange 
Anti-Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slid-
stærk overflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 gange 
hærdning garanterer at overfladen altid er gennemhær-
det før emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt ved-
hæftning og ønsket farvetone.

UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsnings midler, 
tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende labo-
ratoriekontrol.
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T +45 7455 2140
F +45 7455 2976
E info@dinesen.com

cvr/vat 33920717

Dinesen Floors a/s
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding, Denmark

dinesen.com

Vedrørende Ydeevnedeklaration nr.: Douglas DoP 2013-3
1. Varetypens unikke identifikationskode Dinesen – Massive trægulve – Douglas

2. Type-, parti- eller serienummer etc. Produkter med betegnelsen Dinesen 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) med 
en minimums tykkelse på 28 mm og en 
minimums densitet på 470 kg/m3

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse Gulve til indendørs brug

4. Fabrikantens navn Dinesen Floors a/s  
Klovtoftvej 2, Jels 
6630 Rødding, Danmark

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant Ikke relevant

6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans AVCP 4

7. Notificerede organ(er)s opgave Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Egenskaber (tabel ZA.1): Deklareret ydeevne: Reference:

Reaktion mod brand Dfl,s1 Tabel 1

EN 14342:2013

Afgivelse af formaldehyd E1 Annex A 

Pentachlorphenol ≤ 5 ppm Tabel ZA.1

Bøjningsstyrke NPD (ingen ydeevne fastlagt) EN 1533

Glathed NPD (ingen ydeevne fastlagt) CEN/TS 15676

Varmeledningsevne 0,13 W/mK Tabel 2

Biologisk holdbarhed Brugsklasse 1 EN 335

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede 
ydeevne i punkt 8.
    
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  

 

Jels, 20.06.2013
 

 
Sted og dato Thomas Dinesen, direktør   
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