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VEDLIKEHOLD OLJE
A. Olje gir deg en pen, matt, naturlig følelse og 
kontakt med treet, da den trekker ned i porene 
der den beskytter mot at smuss og flekker skal 
få feste i treet. Olje gir deg også et bredt utvalg 
i nyanser.

B. Tørk over med en godt oppvridd gulvklut, 
benytt rent varmt vann. For flekkfjerning - bruk 
en mild tilsetting av natursåpe eller trerens. 
Avslutt alltid med å stryke over dørblad med en 
godt oppvridd klut, med rent varmt vann. 

C. Hvor flink man er å vedlikeholde overflaten 
har mye å si for hvor motstandsdyktig overflaten 
blir mot smuss og flekker. Et jevnlig vedlikehold 
er påkrevd på oljede overflater.

D. Når overflaten mister sin mettede følelse og 
glans er det på høy tid og vedlikeholdsolje. Et 
jevnlig vedlikehold hindrer at man sliter på 
fargen. Det er anbefalt at man oljer områder 
som er mye i bruk, flere ganger i året.

E. I tillegg til vanlige gulvoljer finnes det også olje 
som er tilsatt voks og hardpiks, dette kalles 
Hardvoksolje. Hardpiksen trenger ikke ned i 
gulvet, men legger seg som en beskyttende 
hinne på toppen, dette gir produktet en sterk 
overflatefilm som gjør at det egner seg godt i 
offentlige miljøer med høy slitasje. Hardvoksolje 
er en hybrid mellom tradisjonell olje og lakk.

VEDLIKEHOLD LUT/SÅPE
A. Vask døren med natursåpe (med eller uten 
hvitpigmenter). Tørk over døren med en godt 
oppvridd klut, benytt rent varmt vann. Se til at 
verflaten er tørket godt opp når du er ferdig.

B. På douglasgran kan behandling med lut/såpe 

benyttes dersom man ønsker å bevare det lyse 
naturlig uttrykket i treet. Lut er en for-
behandling som kan beskyttes med olje/såpe. 
Vedlikehold med såpebehandling er en veldig 
naturlig og enkel måte å ta vare på treet. 

C. Såpebehandling forutsetter at man vasker 
overflaten ukentlig. Jo lengre en såpebehandler 
et produkt, desto mer vil produktet tåle over tid.

Ettersyn/kontroll
Er overflatebehandlingen nedslitt slik at treverket 
er misfarget eller ødelagt, må døren slipes før 
det får ny overflatebehandling. 

VEDLIKEHOLD MALT OVERFLATE
A. Tørk av med lofri, fuktig klut, etterfulgt av en 
tørr klut til slutt. 

Ikke bruk for våt klut ved rengjøring. Unngå bruk 
av stive børster og skurepulver. Spesielle flekker 
fjernes med mildt rengjøringsmiddel uten 
slipemiddel på fuktig klut. 
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