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Ludbehandling

Sæbebehandling

– nåletræ, hårdttræ, douglas gran

– grundbehandling af nåletræsgulve

Basislud

Natursæbe

Ludbehandling har til formål at
bevare træets lyse farve på f.eks.
gulve, møbler og bordplader m.m.
Hvis trægulve ikke ludbehandles vil
det gulne/blive mørkere ved sollysets påvirkning.
OBS: Ludbehandling beskytter ikke
træet og skal derfor altid efterfølgende grundbehandles med f.eks.
Natursæbe, olie eller lak.
Basislud må kun anvendes på nyt
ubehandlet eller nyafslebet træ.

Produkter

Basislud anvendes til alle træsorter.
Trip Trap Trærens anvendes til
afrensning før ludbehandling.

Værktøj

Ludpensel, plastspand og rørepind,
beskyttelsesbriller og handsker.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

OBS!

Lokalirriterende! Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt
med huden og øjnene.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap
Trærens, ¼ liter til 10 liter vand.
Gulvet skal være rent, tørt og frit
for snavs og fedt.
2. Dunken rystes kraftigt. For at
sikre et ensartet resultat, anbefales det at tømme luden over i
en plastspand. Herefter omrøres
luden før og under påføring.
3. Luden påføres med en ludpensel
i et jævnt lag i træets længderetning.

Gulve af fyr, gran, lærk og pitch
pine kan som grundbehandling
mættes med Trip Trap Natursæbe.
Det giver en robust overﬂade, som
tåler de ﬂeste påvirkninger, og som
vedligeholdes ved jævnlig vask
med sæbe. Ønsker man at bevare
gulvets lyse nuance, skal det ludbehandles før grundbehandling med
sæbe.

Produkter

Følgende produkter kan bruges
til sæbebehandling: Trip Trap
Natursæbe natur, hvid, ekstra hvid
og grå.

Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doddlebug, gulvklud eller
lignende.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden
vask fjernes med Trip Trap Trærens
blandet med vand i forholdet 1:40
eller Trip Trap Pletfjerner
(se s. 22-23).
1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand.
Der doseres efter behov. Til
grundbehandling (sæbemætning)
af ubehandlet eller ludbehandlet
nåletræ: Anvend 1 liter sæbe
til 10 liter vand. Vask gulvet 3
gange over 2 dage med dette
blandingsforhold. Herefter følges
blandingsforhold til rengøring af
træoverﬂader 1:40 (se s. 26).

3. Vask gulvet i plankernes længderetning, f.eks. med en moppe
eller Doodlebug med blå pad.
Det anbefales at arbejde med 2
spande, hvoraf den ene bruges
til at vride det snavsede vand op
i, mens den anden rummer rent
sæbevand. På denne måde vaskes udelukkende med rent vand
og der spares på sæbeforbruget.
Der må ikke efterlades vand på
gulvet efter vasken.

4. Anvend min. 1 liter lud pr. 10
m².
5. Ludbehandlet træ skal efter ca. 1
time vaskes med Trip Trap Trærens ,¼ liter til 10 liter vand, for
at fjerne overskydende pigmenter fra overﬂaden. Alternativt kan
der efter 2 timer poleres med
poleremaskine monteret med
grøn polerepad. Efter en tørretid
på min. 8 timer ved 20°C (træet
skal dog være helt tørt), oliebehandles med Trip Trap Trægulvolie/Colour Oil, sæbebehandles
med Trip Trap Natursæbe eller
lakeres med Trip Trap Gulvlak/
Heavy Performance.
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Primer
– grunder før lakering
Floor-Primer
Floor-Primer har til formål at tilføre
en toning og hindre gennemslag af
garvesyre (egetræ).
Den er ideel indendørs, til anvendelse på alle nye eller nyafslebne
trægulve, der efterfølgende slutbehandles med Trip Trap Gulvlak eller
Heavy Performance.

Værktøj

Lakpensel.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.
Kan ikke påføres med rulle.

Produkter

Floor-Primer anvendes ufortyndet,
og er let at påføre med lakpensel.
Floor-Primer Hvid eller Grå anvendes til toning og grundlakering af
lyse træsorter.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap
Trærens, ¼ liter til 10 liter vand.
Gulvet skal herefter tørre i
mindst 8 timer til det er helt tørt.
2. Overﬂaden matslibes med sandpapir korn 100. Inden lakering
skal overﬂaden være helt fri for
slibestøv.
3. Ryst dunken grundigt, og hæld
indholdet i en plastspand og
omrør grundigt før brug.
4. Floor-Primer bruges ufortyndet
og påføres med lakpensel i træets længderetning.
Tørretiden er ca. 30-60 min. (ved
20°C) afhængig af luftfugtighed
og temperatur.
5. Herefter lakeres gulvet med Trip
Trap Gulvlak. Se arbejdsbeskrivelse under afsnittet lakering.
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Floor-Primer, Hvid

Manuel grundoliebehandling

Maskinel grundoliebehandling

– gulve under 15 m

– gulve over 15 m2

Trægulvolie, Plejeolie, Plejepasta

Trægulvolie, Plejeolie, Plejepasta

En oliebehandling bevarer træets
naturlige udseende. Olie gør træet
stærkt og smudsafvisende.

Til slutpolering anvendes Trip Trap
Trægulvolie, Plejeolie eller Plejepasta.

En oliebehandling bevarer træets
naturlige udseende. Olie gør træet
stærkt og smudsafvisende.

Gulve under 15 m2 kan oliebehandles manuelt. På større gulve
anbefales det, at oliebehandlingen
udføres med poleremaskine.

Værktøj

Større gulvﬂader over 15 m2 bør
oliebehandles med poleremaskine.
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Produkter

Følgende produkter kan bruges til
manuel grundoliebehandling: Trip
Trap Trægulvolie natur eller ekstra
hvid. Natur anvendes til mørke
gulve som merbau, teak, mahogni,
kirsebær, keruing m.ﬂ. Ekstra hvid
anvendes til nåletræsgulve samt
lyse hårdttræsgulve som bøg, eg,
ask, hevea m.ﬂ.

Doodlebug, blå/hvid polerepad,
oliefast malerrulle, polereklude.
Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der
vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8
timer, til det er helt tørt.
2. Ryst dunken grundigt og fordel
ca. 4 dl olie over 3-5 m2 med en
malerrulle eller pensel. Rækkeevne afhænger af træsort.
3. Lad olien stå blank på overﬂaden
i 15 min. Hvis olien suges hurtigt
ned i træet påføres mere olie.
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Følgende produkter kan bruges til
maskinel grundoliebehandling: Trip
Trap Trægulvolie eller Mesterolie,
Colour Oil anvendes til mørke gulve
som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.ﬂ. Ekstra hvid og
Colour Oil anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdttræsgulve som
bøg, eg, ask, hevea m.ﬂ.

Poleremaskine, grøn og beige
polerepad, oliefast malerrulle,
polereklude.
Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

4. Olien poleres ned i træet med
polerepad. Fortsæt polering til
træet er mættet.

6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet
er behandlet.

5. Inden der fortsættes til næste
område poleres gulvet med rene
polereklude. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må
ikke ligge overskydende olie
på overﬂaden.

7. Vent min. 6 timer inden gulvet
med fordel kan slutpoleres med
polerepad og et tyndt lag plejeolie. Brug ca. 1 dl olie pr. 10
m2. Al overskydende olie tørres
af med rene, tørre polereklude.

6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er
behandlet.

8. Gulvet er forhærdet:
Ved brug af Trægulvolie:
ca. 24 timer ved 20°C.
Ved brug af Mesterolie:
4 timer ved 20°C.
Gulvet er gennemhærdet:
Ved brug af Trægulvolie: 4-7
dage.
Ved brug af Mesterolie: 36
timer.

7. Vent min. 6 timer, inden gulvet
med fordel kan slutpoleres med
polerepad og et tyndt lag plejeolie. Brug ca. 1 dl olie pr. 10 m2.
Al overskydende olie tørres af
med rene, tørre polereklude.

Sådan gør du

Produkter

Værktøj

8. Gulvet er forhærdet:
Ved brug af Trægulvolie:
ca. 24 timer ved 20°C.
Ved brug af Mesterolie:
4 timer ved 20°C.
Gulvet er gennemhærdet:
Ved brug af Trægulvolie: 4-7
dage.
Ved brug af Mesterolie: 36 timer.
9. Ved den daglige rengøring bør
der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med
Trip Trap Oliesæbe, som samtidig
tilfører gulvet olie ved hver vask.
Vedligeholdelse kan ske med
henholdsvis Trip Trap Plejepasta
eller Plejeolie efter behov.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand.
Der vaskes efter med rent
vand. Gulvet skal herefter tørre
i mindst 8 timer, til det er helt
tørt.
2. Ryst dunken grundigt og fordel
ca. 1 liter olie over 10 m2 med
en malerrulle eller pensel.
3. Lad olien stå blank på overﬂaden
i 15 min. Hvis olien suges hurtigt
ned i træet påføres mere olie.
4. Olien poleres ned i træet med
poleremaskine og polerepad.
5. Inden der fortsættes til næste
område poleres gulvet med rene
polereklude. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må
ikke ligge overskydende olie
på overﬂaden.

9. Gangarealer kan dækkes med
pap, indtil gulvet er gennemhærdet. (Om natten anbefales
det at fjerne pappet, så træet
kan få luft).
10. Ved den daglige rengøring
bør der vaskes med Trip Trap
Natursæbe eller vaskes/plejes
med Trip Trap Oliesæbe, som
samtidig tilfører gulvet olie ved
hver vask. Vedligeholdelse kan
ske med henholdsvis Trip Trap
Plejepasta eller Plejeolie efter
behov.
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Grundoliebehandling
– med Colour Oil
Colour Oil
Oliebehandling og indfarvning i en
arbejdsgang. Colour Oil er velegnet
til de ﬂeste træsorter.
Gulvet skal være nyt eller nyafslebet, farveintensiteten afhænger af
træsorten.

Produkter

Trip Trap Colour Oil anvendes til
indfarvning og oliering af trægulve.
Til slutpolering anvendes Trip Trap
Colour Oil, Plejeolie, eller Plejepasta.

Værktøj

Poleremaskine, grøn eller beige
polerepad, oliefast malerulle, polereklude.
Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude/pads kan selvantænde og skal derfor opbevares i
metalbeholder med tæt låg, lægges
i vand eller brændes straks efter
brug.

4. Overskydende olie tørres op og
gulvet poleres med rene bomuldsklude inden der fortsættes til
næste område.
5. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er
behandlet.
6. Efter min. 6 timer kan gulvet
med fordel slutpoleres med
polerepadog et tyndt lag Colour
Oil. Brug ca. 1dl. pr 10m². Al
overskydende olie tørres af med
rene, tørre polereklude.
7. Gulvet er forhærdet efter 6-8
timer og en stuetemperatur på
ca. 20°C og gennemhærdet efter
72 timer.

Sådan gør du

1. Gulvet vaskes med Trip Trap Trærens ¼ liter til 10 liter vand. Der
vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8
timer, til det er helt tørt.
2. Ryst dunken med Colour Oil
grundigt før og under brug.
3. Colour Oil påføres i et jævnt lag
på ca. 10 m² med malerulle.
Lad olien trække ind i træet i ca.
20 min. Herefter poleres Colour
Oil ind i træet med poleremaskine monteret med polerepad.
Fortsæt polering til træet føles
mættet.

8. Gangarealer kan dækkes med
pap, indtil gulvet er gennemhærdet. (om natten anbefales det
at fjerne pappet, så træet kan
få luft).
9. Ved daglig rengøring vaskes
gulvet med Trip Trap Oliesæbe,
som samtidig tilfører gulvet olie
ved hver vask. Vedligeholdelse
kan ske med Trip Trap Plejepasta
eller Plejeolie efter behov.
Dog bør gulvet ikke vaskes i
den første uge efter behandling med Colour Oil.
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Colour Oil, Sort

Lakering

Lakering

– generelt

– med Gulvlak

Gulvlak, Heavy Performance, Laksæbe, Lakpleje

Gulvlak

Produkter

Trip Trap Gulvlak

Til pleje og vedligeholdelse anvendes Trip Trap Laksæbe og Trip Trap
Lakpleje.

Trip Trap Gulvlak er en farveløs
lak, der giver en ikke-gulnende og
meget slidstærk overﬂade. Trip Trap
Gulvlak er lugtsvag, hurtigtørrende
og nem at påføre. Produktet er velegnet til trægulve og -trapper.

Værktøj

Tørretid

Følgende produkter kan bruges til
lakering: Trip Trap Gulvlak i mat,
silkemat og blank. Se også side 14
med Heavy Performance lak.

– vandbaseret lak til trægulve

Lakpensel.
Rulle (luvlængde 8-13 mm).

Sådan gør du

Træet skal være helt rent og tørt,
fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk
og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning på s. 27 i
brochuren.

Behandling af tidligere
lakerede overﬂader:

1. Tidligere lakerede overﬂader
afrenses for løse lakrester og
rengøres herefter med Trip Trap
Trærens,
¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand.
2. Overﬂaden matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering
skal overﬂaden være helt fri for
slibestøv.
3. Efter matslibningen påføres 2
lag lak. Der mellemslibes med
korn 120 mellem første og anden
lakering.
Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overﬂaden.
4. Hvis den lakerede overﬂade
imidlertid er meget medtaget,
og derfor ikke kan genbehandles
uden afslibning til trærent, følges
fremgangsmåden i afsnittet
„Behandling af ubehandlede/afslebne overﬂader“ (1b).
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Tørretid v/20°C: Ca. 1-2 timer.
Slibetør: Ca. 4 timer.
Indﬂytningsklar efter 24 timer.
Fuld hærdet: 1 uge.

Behandling af ubehandlede/afslebne overﬂader:

1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overﬂade rengøres med
Trip Trap Trærens.
Der slibes og afsluttes med korn
120, inden overﬂaden lakeres.
Inden lakering skal overﬂaden
være helt fri for slibestøv.
1b. Afslebet træ: Ved afslibning af
tidligere behandlede overﬂader
er det vigtigt, at overﬂaden
slibes til trærent. Den gamle
overﬂade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn
36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i ﬁnhed, og der
afsluttes med korn 120. Efter
afslibningen skal overﬂaden
være helt fri for slibestøv.
2.

Lakken omrøres grundigt før
og under brug og påføres på
ubehandlet/afslebet træ. (Der
anbefales min. 2 påføringer).
Der mellemslibes med korn 120
inden anden lakering og tredje
lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra
overﬂaden.
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Lakering

Lakering

– med Heavy Performance

– med Heavy Performance

Heavy Performance

Heavy Performance

Trip Trap Heavy Performance er
en vandig NMP-fri 2-komponent
farveløs gulvlak, meget slidstærk
samt vand- og kemikalieresistent
overﬂade i glans 10.

Hærderen mister sin effektivitet 4
timer efter, at den er tilsat Trip Trap
Heavy Performance, bland derfor
kun den mængde der anvendes
indenfor dette tidsrum.

Produktet er velegnet til trægulve
og -trapper, både i private hjem og
stærkt traﬁkerede områder, f.eks.
butiks- og kontorområder. Trip Trap
Heavy Performance anvendes til
indendørs lakering af træ både nyt
og tidligere behandlet som f.eks.
planke- og parketgulve, paneler,
døre og trapper m.m. Trip Trap Heavy Performance kan bruges overalt
på gulve af alle træsorter. Lakken er
meget ridsefast og har en fantastisk
slidstyrke, samt god vedhæftning
på andre typer lak.

Husk altid at foretage prøveopstrøg
for kontrol af træet/underlagets og
lakkens forenelighed.

Lakken skal blandes op med Trip
Trap Heavy Performance Hærder
før brug i forholdet 2 dele hærder
til 100 dele lak. Indholdet af Trip
Trap Heavy Performance Hærder
opblandet med vand svarer til 2,5
liter lak.
Trip Trap Heavy Performance Hærder er en nyudviklet meget effektiv
hærder som er fri for isocyanater.

Produkter

Til pleje og vedligeholdelse anvendes Trip Trap Lakpleje og Trip Trap
Laksæbe.

Værktøj

Pensel eller korthåret lakrulle.
Beskyttelseshandsker og -briller.
Værktøj rengøres med vand.

Sådan gør du

Behandling af tidligere lakerede overﬂader
eller nyt træ:
Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg
arbejdsbeskrivelsen for afslibning på s. 27 i
brochuren.
1. Tidligere behandlede træoverﬂader rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10
liter vand. Der vaskes efter med rent vand.
2. Træet matslibes med ﬁnt sandpapir korn
120/ Trip Trap Slibepad eller afslibes til
trærent.
3. Alt slibestøv fjernes med støvsuger – også
ubehandlede eller nyafslebne gulve støvsuges grundigt før lakering.
4. Fyld hærderﬂasken op med vand. Omryst
grundigt. Passer til 2,5 liter lak.
5. Det er meget vigtigt, at hærder og lak omrøres grundigt under og efter tilsætningen
af hærder.
6. Lad blandingen stå i 10 min. for at aktivere
hærderen, før den bruges.
7. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller
pensel.
8. Når lakken er tør efter ca. 90 min., slibes
træet let med Trip Trap Slibepad korn 320.
9. Der støvsuges grundigt for slibestøv.
10. Overﬂaden er klar til yderligere 1-2 lakeringer. (Max. 2 lag pr. dag).
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Hvad kan Trip Trap lakkerne
anvendes på?

Overflader
før behandling

Trip Trap
Gulvlak

Trip Trap
Heavy
Performance

Gulve med vandbaseret lak
Gulve med oliebaseret lak
Gulve med spritlak
Gulve med UV-lak

*

*

*

*

**

**

Gulve med fernis
Gulve med traditionel gulvolie
Gulve med UV-gulvolie
Gulve med olievoks
Gulve med lud
Gulve, nye, ubehandlede
Gulve, nyafslebne
Plastik-, vinyl- og laminatgulve
Malede gulve
* Forudsat at overﬂaden/gulvet er afslebet til trærent
** Efter ludbehandlingen skal overﬂaden/gulvet afvaskes med Trip Trap Trærens
(i forhold 1:40), før lakeringen foretages.

Ja
Nej

Trip Trap Lakpleje og
Laksæbe kan anvendes
på alle lakerede flader
samt vinyl og laminat
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Pleje af olierede trægulve

Pleje af olierede trægulve

– med Plejeolie

– med Plejepasta

Plejeolie

Plejepasta

Oliebehandlede trægulve skal med
mellemrum tilføres en plejende olie
– typisk en gang om året for boliggulve, oftere for stærkt belastede
gulve. Plejen kan begrænses til de
slidte områder.
Plejeolien kan også anvendes til
slutpolering af et nyt gulv: Før et
nyt gulv tages i brug, kan det med
fordel slutpoleres. Dette gælder
både gulve, som er oliebehandlede
fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering
giver en mere slidstærk overﬂade.
Behandlingen kan udføres manuelt
eller med poleremaskine.

Produkter

Trip Trap Plejeolie natur og ekstra
hvid.

Værktøj

Doodlebug/poleremaskine, hvid
polerepad, bomuldsklude,
afdækningspap.
Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

Oliebehandlede trægulve skal med
mellemrum tilføres en plejende olie
– typisk en gang om året for boliggulve, oftere for stærkt belastede
gulve. Plejen kan begrænses til de
slidte områder.
Plejepastaen kan også anvendes til
slutpolering af et nyt gulv: Før et
nyt gulv tages i brug, kan det med
fordel slutpoleres. Dette gælder
både gulve, som er oliebehandlede
fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en
mere slidstærk overﬂade. Behandlingen kan udføres mest effektivt
med poleremaskine.

2. Ryst dunken grundigt.

4. Sørg for, at Trip Trap Plejeolie
bliver poleret helt ned i træet
med en polerepad. Efterpoleringen skal fortsætte til træet virker
mættet, og gulvﬂaden fremtræder ensartet.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde
og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand
eller brændes straks efter brug.

5. Vent 4-6 timer inden gulvet
tages i brug, og undgå snavs
samt vandpåvirkning på træet de
næste 48 timer.

7. Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter 4 timer ved 20°C,
hvorefter det forsigtigt kan tages
i brug. Manuelt poleret gulv kan
tages i brug efter ca. 24 timer.
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Doodlebug el. poleremaskine m.
beige polerepad, bomuldsklude,
afdækningspap.

4. Inden der fortsættes til næste
område, tørres træet efter med
rene, tørre bomuldsklude. Ved
maskinel forarbejdning foretages
slutpolering med bomuldsklude
under polerepaden. Herefter må
gulvet ikke virke vådt, og der
må ikke være overskydende
pasta tilbage på overﬂaden.

6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er
behandlet.

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der
vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8
timer, til det er helt tørt.

Værktøj

3. Sørg for, at Plejepastaen bliver
poleret godt og jævnt ind i træet.
Fortsæt poleringen til træet
virker mættet, og gulvﬂaden
fremtræder ensartet.

5. Inden der fortsættes til næste
område, tørres gulvet over med
rene og tørre bomuldsklude.
Herefter må gulvet ikke virke
vådt, og der må ikke ligge
overskydende olie tilbage på
overﬂaden.

8. Ved den daglige rengøring, bør
der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med
Trip Trap Oliesæbe, som samtidig
tilfører gulvet olie ved hver vask.
Vedligeholdelse kan ske efter
behov.

Trip Trap Plejepasta natur og hvid.

2. Poler Plejepasta på områder af
1-2 m2 ad gangen i et tyndt lag
med en beige polerepad. Ved
større arealer (gulve over 10
m2) kan en poleremaskine med
fordel anvendes på op til 5 m2
ad gangen.

3. Gulvet påføres ca. 1 dl olie pr.
4 m2 med pad, malerrulle eller
evt. poleremaskine på større
arealer.

Sådan gør du

Produkter

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der
vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8
timer til det er helt tørt.

6. Ved den daglige rengøring bør
der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med
Trip Trap Oliesæbe, som samtidig
tilfører gulvet olie ved hver vask.
Vedligeholdelse kan ske efter
behov.
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Pleje af lakerede gulve

Fordele i sortimentet

– med Lakpleje

– gennem mere end 40 år…

Lakpleje
Trip Trap Lakpleje kan anvendes
i forbindelse med alle lakerede
overﬂader. Desuden kan produktet
anvendes på vinyl-, laminat- og
linoliumgulve.
Trip Trap Lakpleje styrker lakken,
idet den beskytter mod slitage og
ridser, og derved forlænger lakkens
– og træets levetid.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til
pleje af lakerede gulve: Trip Trap
Lakpleje natur.

Værktøj

Moppe eller klud.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

1. Gulvet vaskes grundigt med
Trip Trap Trærens, ½ liter til 5
liter vand, til overﬂaden er helt
ren. Der vaskes efter med rent
vand. Herefter skal gulvet tørre
fuldstændigt, inden Trip Trap
Lakpleje påføres.
2. Dunken omrystes før brug.
3. Den koncentrerede Lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden/
moppen bliver snavset, skylles i
rent vand og vrides godt. Herefter fortsættes påføringen. Er en
ﬂade begyndt at tørre, må der
ikke påføres mere Lakpleje.
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4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min.,
før det tages i brug. Det er ikke
nødvendigt at efterpolere eller
foretage anden efterbehandling.
5. Regelmæssig rengøring af den
plejede lakoverﬂade kan foretages med Trip Trap Laksæbe.

Gennem mere end 40 år har vi udviklet Trip Trap Træplejeprogram. Vi lægger stor vægt på, at vores produkter har optimal
funktionalitet og understøtter hinanden. Vores udvikling fokuserer på:
Funktionalitet – med løbende tests og nært samarbejde med fagfolk
inden for trægulve og havemøbler, optimeres produkternes funktionalitet hele tiden.
Logiske serier – produkter udvikles og forbedres oftest i serier, der
logisk passer til konkrete anvendelsesområder.
Miljø – anvendelse af naturlige råstoffer og udeladelse af kunstige
farvestoffer, parfumer og konservering bidrager til plejeprogrammets
høje miljøproﬁl.
30 års erfaring – udvikling af produkter til bevarelse, pleje og renovering af træprodukter, er grundlaget for Trip Trap plejeprogrammet i dag.

21

Grundafrensning

Pletfjerner

– af lud-, sæbe- og oliebehandlede samt lakerede overﬂader

– til især bløde træsorter

Trærens, Trærens Spray

Pletfjerner

Til grundafrensning af lud-,
sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverﬂader samt til særligt
genstridige pletter, anvendes Trip
Trap Trærens. Trip Trap Trærens er
desuden effektiv til afrensning af
ubehandlede trælofter, paneler m.v.

Produkter

Trip Trap Trærens Spray, er til grundrengøring af indendørs træ, og er
klar til brug.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Trip Trap Trærens.

Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud.

Trip Trap Trærens efterlader
overﬂaden uden beskyttelse,
og efterbehandling er derfor
påkrævet efter vask.

Produkter

Trip Trap Pletfjerner.

Værktøj

Håndskrubber.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Pletfjerner fjerner effektivt pletter
fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the,
rødvin, sauce, osv.
Trip Trap Pletfjerner efterlader
overﬂaden uden beskyttelse,
og efterbehandling er derfor
påkrævet.

Sådan gør du

1. Afhængig af hvor tilsmudset
overﬂaden er, blandes ¼ - ½ liter
Trip Trap Trærens med 10 liter
varmt vand.
2. Anvend Trip Trap Trærens som
ved alm. vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande,
hvoraf den ene bruges til at vride
moppen op i, mens den anden
anvendes til den rene trærensblanding.
3. Lad blandningen virke i 5 minutter, inden der vaskes efter med
rent vand.
4. Trip Trap Trærens efterlader
overﬂaden uden beskyttelse, og
efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.
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Til at fjerne pletter på træ anvendes
Trip Trap Pletfjerner. Denne er
specielt udviklet til især alle bløde
træsorter som fyr, gran, pitch pine,
osv. På hårde træsorter anbefales
det at afprøve produktet på et
mindre synligt sted.

Sådan gør du

1. Sprøjt direkte på pletområdet.
Hold dåsen ca. 25 cm fra træoverﬂaden.
2. Efter ca. 10-30 min. kan pletområdet skures med en håndskrubber, indtil pletten er opløst.
3. Vask efter med lunkent vand,
indtil alt snavs er fjernet fra
træet.
4. Træet skal herefter genbehandles
med den oprindelige overﬂadebehandling f.eks. sæbe, olie, osv.
(ikke ludbehandling).
5. Afhængig af plettens karakter og
beskaffenhed, skal behandlingen
eventuelt gentages.
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Rengøring

Rengøring

– af olierede trægulve

– af lakerede gulve

Natursæbe, Oliesæbe

Laksæbe

Oliebehandlede trægulve rengøres
med sæbevask. Trip Traps sæber
opløser fjerner snavs og tilføjer
samtidig gulvet en beskyttende
overﬂade.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til
rengøring af olierede trægulve:
Trip Trap Natursæbe natur, hvid,
ekstra hvid, og grå er både
plejende og rengørende. Hvid og
ekstra hvid anvendes til lyse gulve,
og natur til mørke og lyse gulve.

Trip Trap Oliesæbe kombinerer
effektiv rengøring med pleje, idet
gulvet ved behandlingen tilføres
ekstra olie, som trænger ned i
træet og danner en mat beskyttende ﬁlm på trægulvets overﬂade.

Værktøj

2 stk. gulvspande, gulvmoppe,
doodlebug eller gulvskrubbe og
gulvklud.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Værktøj

2 stk. gulvspande, gulvmoppe,
doodlebug eller gulvskrubbe og
gulvklud.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Produkter
Trip Trap Laksæbe.

Sådan gør du

Sådan gør du

1. Dunken omrystes før brug.

1. Til daglig rengøring blandes 2,5
dl Laksæbe med 10 liter varmt
vand.

Særligt vanskelige pletter kan inden
gulvvask fjernes med Trip Trap
Trærens (se s. 22).
2. Sæben blandes med varmt vand.
Der doseres efter behov.
Blandingforhold:
Ved brug af Natursæbe anvend
2,5 dl. til 10 liter vand.
Ved brug af Oliesæbe anvend
2,5 dl. til 5 liter vand.
3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe
eller Doodlebug med blå pad.
Det anbefales at arbejde med 2
spande, hvoraf den ene bruges til
at vride moppen op i, mens den
anden rummer rent sæbevand.
Der må ikke efterlades vand på
gulvet efter vasken.
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Lakerede trægulve rengøres med
sæbevask. Trip Traps Laksæbe
opløser og fjerner snavs. Laksæben kan anvendes til rengøring af
alle lakerede og malede overﬂader
samt overﬂadebelægninger som
vinyl, klinker, linoleum, laminat etc.
Laksæben opbygger ikke sæbeﬁlm på overﬂaden, hvorfor den er
specielt velegnet til ikke-sugende
overﬂader.

Særligt vanskelige pletter kan inden
gulvvask fjernes med Trip Trap
Trærens (se s. 22).

2. Vask gulvet i gulvbelægningens
længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande,
hvoraf den ene bruges til at vride
kluden op i, mens den anden
rummer rent sæbevand.
3. Ved lakerede trægulve er det
vigtigt, at der ikke efterlades
vand på gulvet efter vasken.
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Rengøring

Tips til afslibning

– af sæbebehandlede trægulve

– af trægulve

Natursæbe
Sæbebehandlede trægulve rengøres
med sæbevask. Sæbevand opløser,
fjerner snavs og tilføjer samtidig
gulvet en beskyttende overﬂade.

Produkter

Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud. Værktøj rengøres i
vand og sæbe.

Følgende produkter kan bruges til
rengøring af sæbebehandlede trægulve: Trip Trap Natursæbe natur,
hvid, ekstra hvid og grå er både
plejende og rengørende. Hvid og
ekstra hvid anvendes til lyse gulve,
og natur til mørke og lyse gulve.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden
gulvvask fjernes med Trip Trap
Trærens (se s. 22).
1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand.
Der doseres efter behov.
Blandingforhold: 2,5 dl. til 10
liter vand.
3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe
eller Doodlebug med blå pad.
Det anbefales at arbejde med 2
spande, hvoraf den ene bruges til
at vride moppen op i, mens den
anden rummer rent sæbevand.
Der må ikke efterlades vand på
gulvet efter vasken.

Nyt træ:

1. Træoverﬂaden rengøres grundigt
med Trærens
2. Træoverﬂaden slibes med sandpapir korn 120
3. Slibestøv fjernes med støvsuger.
Lakeret træ:
1. Løse lakrester fjernes
2. Træoverﬂaden rengøres grundigt
med Trærens, ¼ liter til 10 liter
vand.
3. Træoverﬂaden slibes med sandpapir korn 120

Lakeret overﬂade, der ikke kan
repareres:
1. Træoverﬂaden slibes til trærent.
Start med sandpapir korn 36 og
fortsæt herefter med 60, 80, 100
og afslut med korn 120
2. Slibestøv fjernes med støvsuger.

OBS!

Risiko for selvantændelse: Slibestøv
skal straks efter endt slibning
opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes for at undgå
selvantændelse.

4. Slibestøv fjernes med støvsuger.
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Produktoversigt

Produktoversigt

– Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve

– Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve

Basislud

Fås i 2,5 liter, 5 liter.
Til lysning af alle trætyper.
Skal efterbehandles med olie, lak eller sæbe.

Colour Oil
sort, grå, valnød og brazil brown
Fås i 2,5 liter.
Til indfarvning og grundoliering af trægulve.
Colour Oil kan anvendes til både ubehandlet nyt eller
afslebet indendørs træværk.

Fås i 2,5 liter.
Til grunding af trægulve før lakering.

Floor-Primer har til formål at tilfører træet en toning og
hindrer gennemslag af garvesyre.

Natursæbe, natur, hvid, ekstra hvid og grå
Fås i 1 liter, 2,5 liter, 5 liter.
Plejende og rengørende sæbe med højt tørstoﬁndhold
til ludbehandlede og oliebehandlede trægulve. Anvendes også til sæbebehandling af fyrretræsgulve.

Trægulvolie, natur og ekstra hvid

Natursæbe Spray, natur og hvid

Mesterolie, natur og ekstra hvid

Oliesæbe, natur og hvid

Fås i 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.
Til manuel og maskinel grundoliebehandling af alle
træsorter. Ekstra hvid anvendes normalt til lyse
træsorter, natur anvendes normalt til mørke træsorter.

Fås i 5 liter.
Til maskinel grundoliebehandling af alle træsorter.
Ekstra hvid anvendes normalt til lyse træsorter, natur
anvendes normalt til mørke træsorter. Hurtigtørrende.

Plejeolie, natur og ekstra hvid

Fås i 1 liter og 2,5 liter
Til slutpolering og pleje af oliebehandlede trægulve.
Anvendes både til manuel og maskinel behandling.

Plejepasta, Natur og Hvid
Fås i 0,4 liter.

Til slutpolering og pleje af oliebehandlede trægulve.
Anvendes både til manuel og maskinel behandling.
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Floor-Primer, hvid og grå

Fås i 0,75 liter.
Trip Trap Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der er klar til brug. Anvendes til den
daglige rengøring og vedligeholdelse af alle former
for træoverﬂader.

Fås i 1 liter og 2,5 liter.
Kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet
gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som
trænger ned i træet og danner en mat beskyttende
ﬁlm på trægulvets overﬂade.

Trærens

Fås i 1 liter og 2,5 liter.
Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling.

Trærens Spray

Fås i 750 ml.
Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling. Klar til brug.
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Produktoversigt
– Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve

Pletfjerner

Fås i 0,25 liter.
Specielt til fyr, gran og pitch pine. Renser effektivt
pletter fra fedt, rødvin, blod, kaffe m.m.

Gulvlak, mat, silkemat og blank

Fås i 0,375 liter, 0,75 liter og 2,5 liter.
Vandig enkomponent farveløs lak, der giver en
ikke-gulnende og meget slidstærk overﬂade. Er
lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Er
velegnet til trægulve og -trapper.

Heavy Performance, mat

Fås i 2 liter.
Vandig 2-komponent farveløs gulvlak. Velegnet til
trægulve og trapper både i private hjem og stærkt
traﬁkerede områder, f.eks. butiks- og kontorområder.

Laksæbe, natur

Fås i 1 liter og 2,5 liter.
Til rengøring af alle lakerede eller malede overﬂader samt overﬂadebelægninger som vinyl, klinker,
linoleum, laminat etc. Opbygger ikke sæbeﬁlm på
overﬂaden, er derfor specielt velegnet til ikkesugende overﬂader.

Lakpleje, natur

Fås i 1 liter.
Kan anvendes i forbindelse med alle lakerede
overﬂader. Styrker lakken, idet den beskytter mod
slitage og ridser, og derved forlænger lakkens – og
gulvets levetid. Kan desuden anvendes på vinyl-,
laminat- og linoliumgulve.
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