
   
  
  
 

 
    
 

 

Vedligehold af lakerede trægulve fra Estaparket. 

Trægulve skal beskyttes mod snavs fra fodtøj. Der bør derfor altid være en god og stor dørmåtte 
ved alle indgangsdøre.  
 
Husk også at anvende filtdupper under møbelben, og læg et plastunderlag under 
skrivebordsstolen. Det er med til at beskytte mod ridser, rens med jævne mellemrum filtdupperne 
for sandkorn som har det med at samle sig i dem. 
 
Pas desuden på skarpe genstande, spidse stilethæle og andet, der kan ridse og give mærker i 
gulvet.  
Gulvet støvsuges efter behov, så sand og anden tør tilsmudsning der kan skade gulvet, hurtigst 
muligt bliver fjernet.  
 
Gulvvask foretages efter behov og afhængigt af rummets brug og placering. Entré og køkkengulve 
er normalt de mest belastede gulve i boligen, og kræver derfor en større rengøringsindsats end 
boligens øvrige rum, benyt udelukkende dertil egnede sæber til vask af trægulve, der er en række 
fine produkter på markedet, der kan købes i alm daglighandel, Trægulve tåler ikke vand, så 
gulvklud skal være opvredet. 
 
Hold øje med gulvene, så lakken ikke gennemslides, trænger der vand ned i træet, vil træet ændre 
form, og gulvet vil deformere. 
 
Gulvlak er ikke en uopslidelig overflade, og det vil derfor – afhængig af brug – være nødvendigt at 
genlakere et gulv med jævne mellemrum. Overfladebehandlinger kan normalt ikke repareres, og 
gulvet må derfor afslibes til rent træ og genbehandles, hvis overfladen brydes, lakering af trægulve 
er et arbejde for professionelle. 
 
Fugtbetinget bevægelse  
Hold et vågent øje med trægulvene, det er et levende materiale som udelukkende trives inden for 
de rammer det er skabt til, det optimale for såvel trægulve, som for mennesker er en luftfugtighed 
på ca 50% RF i boligen, alt der udover opfugter, eller udtørre gulvene. 
Den relative luftfugtighed (RF) – altså hvor megen vanddamp der er i luften – varierer med luftens 
temperatur og dermed med årstiden. Der kan være mere vanddamp i varm luft end i kold luft. 
Derfor vil RF inde i bygninger være lav om vinteren – ned til omkring 35 % – mens den stiger hen 
over sommeren, og når sit højdepunkt på cirka 65 % i september. Trægulvet vil til enhver tid 
indstille sig i balance med årstidens RF, således at træet under normale omstændigheder har en 
fugtighed på op til 12 % om sommeren og ned til 6 % om vinteren. 


