Vejledning

Efter lægning

Bemærk venligst
Pr. 3. februar 2020 er Dinesen overgået til nye olier. Du bedes henvende dig direkte til os for vejledning i
forhold til tidligere udbudte produkter.

Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal
behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det
bedste resultat, så gulvet kan holde i generationer.
Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget
velkommen til at kontakte os.
For bestilling og køb af produkter i plejeserien henvises til vores webshop på
dinesen.com.
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Valg af overfladebehandling til Dinesen gulve
Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og
grundbehandles. Det giver mulighed for at vælge den behandling, som passer til dine
forventninger til gulvet. Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved de forskellige
overfladebehandlinger nøje.
Grundbehandlingen beskytter plankerne mod fedt, snavs og udpining og danner
samtidig en vis slidhinde, så direkte slitage på planken minimeres. Såvel afslibning som
behandling skal udføres omhyggeligt for at få et godt resultat. Vi anbefaler derfor, at
arbejdet udføres af en anerkendt og erfaren gulvsliber. Til overfladebehandling og pleje
bør kun anvendes produkter fra Dinesen eller produkter godkendt af Dinesen,
da alternative produkter kan give uhensigtsmæssige følgeskader.

1.1

Dinesen Lud og Gulvsæbe — Douglas, Fyr
Fordele
Ludbehandling af nåletræsgulve er en traditionel skandinavisk behandling,
som stopper den naturlige patinering og bevirker, at træet forbliver lyst. Efter
ludbehandlingen skal gulvet grundbehandles med Dinesen Gulvsæbe. Sæben
danner en beskyttende sæbehinde, som der bygges videre på i den efterfølgende
vedligeholdelse og rengøring af gulvet. Hver gang gulvet vaskes med Dinesen
Gulvsæbe fornys sæbehinden, hvilket giver en kontinuerlig pleje af gulvet. Det er
nemt at vaske gulvet med Dinesen vaskesættet, og langt de fleste pletter fjernes på
denne måde. Undtaget herfra er pletter fra ammoniak og jern, der typisk vil kræve en
afslibning og genbehandling af gulvet. Eventuelle trykmærker har let ved at rejse sig
ved gulvvask. Farvetonen kan nemt justeres ved at veksle mellem Dinesen Gulvsæbe i
farverne hvid og natur. Et velplejet nåletræsgulv kan holde sig pænt i mange år.
Ulemper
Gulvet skal vaskes jævnligt for at opretholde den beskyttende sæbehinde og for at
tage sig pænt ud. Gulvvask skal typisk finde sted 1 gang ugentligt i køkken og
trafikerede rum og ca. hver 2. uge i øvrige rum. Dinesen Gulvsæbe Hvid vil kunne
smitte lidt af på f.eks. strømper, men farven forsvinder, når de bliver vasket. Man skal
være påpasselig med ikke at ramme møbler, karme osv. med den hvide sæbe.
Eventuelle stænk vil dog typisk let kunne fjernes igen med en ren og fugtig klud
umiddelbart efter, gulvet er blevet vasket.
Generelt
Et rigtig godt valg til de fleste private boliger. Det er vigtigt at anvende Dinesen Lud,
da andre typer nåletræslud kan give misfarvninger på Douglas og Fyr. På samme vis
er Dinesen Gulvsæbe specialudviklet til Dinesen planker og giver en bedre beskyttelse
end andre gulvsæber. Se vores instruktionsvideoer på dinesen.com for en udførlig
demonstration af, hvordan et sæbebehandlet Dinesen gulv vaskes korrekt.
Behandling med Dinesen Lud og Gulvsæbe anbefales generelt ikke til Dinesen
planker i Eg og Ask.

1.2

Dinesen Lud og Olie — Douglas, Fyr
Fordele
Grundbehandlingen med olie forsegler overfladen helt fra begyndelsen, og gulvet
behøver derfor ikke blive vasket lige så ofte som et sæbebehandlet gulv. Gulvet er
nemt at rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede trægulve.
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Ulemper
Gulvet skal med jævne mellemrum genbehandles med olie for at reetablere olielaget og
forsegle overfladen på ny. Hvor ofte afhænger af trafikken på gulvet. Så længe
olieoverfladen ikke er slidt igennem, er det ikke nødvendigt at ludbehandle gulvet inden
genbehandlingen. Det er muligt at oliere mindre områder, men det mest ensartede
resultat opnås ved at behandle hele gulvfladen. Hvis olieoverfladen er gennemslidt, er
det nødvendigt at afslibe gulvet og starte forfra med Dinesen Lud og Dinesen Olie.
Trykmærker er sværere at fjerne ved gulvvask end ved et sæbebehandlet gulv, da den
forseglede overflade forhindrer vandet i at trænge ned og få trykmærket til at rejse sig.
Et oliebehandlet gulv fremstår også mere rødligt i begyndelsen i forhold til et
sæbebehandlet gulv, men det vil dog aftage med tiden.
Generelt
En stærk behandling. Meget velegnet til travle familier og til erhverv. Anbefales altid til
boliger, som kun bebos dele af året. Dinesen Olie er let at arbejde med.

1.3

Dinesen Olie — Douglas, Fyr, Eg, Ask
Fordele
Dinesen Olie giver gulvet et flot, varmt og rigt udtryk. Olien efterlader en stærk
overflade, som er nem at rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede
trægulve.
Ulemper
Gulvet skal med jævne mellemrum genbehandles med olie for at reetablere olielaget
og forsegle overfladen på ny. Så længe olieoverfladen ikke er slidt igennem, er det ikke
nødvendigt at afslibe gulvet inden genbehandlingen. Det er muligt at oliere mindre
områder, men det mest ensartede resultat opnås ved at behandle hele gulvfladen.
Generelt
En stærk behandling. Oliebehandling giver mulighed for at vælge mellem flere farver.
Vær blot opmærksom på, at gulvet skal afslibes og behandles på ny, hvis farven skal
ændres. Vi tilbyder olier i farverne hvid, lys og natur som standard. Særligt for Douglas:
Det anbefales at ludbehandle Dinesen gulve i Douglas, da en behandling med Hvid Olie,
Lys Olie eller Natur Olie resulterer i et let rødligt look. Olie i en mørk nuance kan påføres
uden forudgående ludbehandling. Særligt for Eg og Ask: En behandling med Hvid Olie
giver en meget lys overflade, mens Lys Olie giver et udseende, der minder meget om
ubehandlet eg og Ask. Natur Olie efterlader et varmt udtryk og fremhæver træets
karakteristika.

1.4

Lak — Eg, Ask
Fordele
En behandling med lak bevirker, at overfladen lukkes fuldstændigt. Det giver en
overflade, som ikke skal plejes, men blot rengøres efter behov. Gulvet er nemt at
rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede trægulve.
Ulemper
Trykmærker rejser sig ikke igen ved gulvvask. Bemærk, at planker i Douglas og Fyr
generelt får flere trykmærker end Eg og Ask. Hvis der kommer ridser i lakken, kan
snavs trænge ned i planken og forårsage skade. Gulvet skal derfor genlakeres efter
behov. Genlakering af gulvet skal ske inden, lakken slides igennem. Ellers er det
nødvendigt at afslibe hele gulvet og lakere på ny. Pletreparation af en lakeret overflade
vil ikke give et pænt resultat.
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Generelt
Meget velegnet til erhverv, hvor der ikke er tid til eller mulighed for hyppig gulvvask.
Lakering egner sig bedst til Dinesen planker i Eg og Ask. Afhængig af gulvets
anvendelse kan lakering i særlige tilfælde være det rigtige valg til Douglas og Fyr, men
som oftest vil Lud og Gulvsæbe eller Olie være en langt bedre behandling til nåletræ.
Ring gerne til os for nærmere rådgivning.
Det er vigtigt at anvende en lak, der er anbefalet af Dinesen, for at undgå lakbinding, som
kan ødelægge plankerne. Lak uden pigmentering giver plankerne et rødligt udseende.
Det samme er tilfældet, hvis plankerne ikke behandles med olie inden lakeringen.
!


1.5

En forkert lakering kan ødelægge gulvet. Bemærk, at vandbaseret lak kan
forårsage lakbinding, der hindrer plankernes naturlige bevægelser og dermed
skader dem. Det er vigtigt, at gulvet olieres, inden der påføres lak, da olien
mindsker risikoen for lakbinding.

Kompatibilitetstabeller
Få overblik over de forskellige overfladebehandlinger og valg af rengørings- og
plejeprodukter.
1.5.1 Valg af overfladebehandling
Douglas

Fyr

Eg/Ask

Lud og Gulvsæbe

Kompatibelt

Kompatibelt

Ikke kompatibelt

Lud og Olie

Kompatibelt

Kompatibelt

Ikke kompatibelt

Olie

Kompatibelt

Kompatibelt

Kompatibelt

Kompatibelt

Kompatibelt

Kompatibelt

(med forbehold)

(med forbehold)

(Let rødligt look)
Lak
Tabel 1

1.5.2 Valg af rengøringsprodukter

Lud og Cleaner

Dinesen Gulvsæbe

Dinesen Sæbe

Hvid/Natur

til olierede og lakerede trægulve

Kan benyttes

Lud og Olie

Kan benyttes

Olie

Kan benyttes

Lak

Kan benyttes

Tabel 2
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1.5.3 Valg af plejeprodukter

Lud og Gulvsæbe

Dinesen 2K Olie

Bona Traffic Natural

Hvid/Natur

Hvid/Lys/Natur/Invisible

gulvlak

Kan benyttes

Lud og Olie

Kan benyttes

Olie

Kan benyttes

Lak
Tabel 3
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Dinesen Gulvsæbe

Kan benyttes

2

Vigtig information inden behandling

2.1

Bygning

2.2

2.3

•

Bygningen skal være tør og fri for byggefugt iht. Dinesens anbefalinger om fugt.
Påbegynd aldrig behandlingen, før bygningen er lukket, tør og varm, og fugten er
under kontrol.

•

Temperaturen skal ligge mellem 18 og 25 °C.

•

Luftfugtigheden skal være mellem 35 og 65 % RF og må om vinteren ikke
overstige 50 % RF. Hygrometer kan købes hos Dinesen.

•

Derudover er det vigtigt at følge Dinesens vejledninger generelt.

Gulv
•

Gulvet skal være helt plant og velslebet. Hvis gulvet ikke slibes korrekt eller
ensartet, vil det komme til udtryk i overfladebehandlingen og gøre rengøring og
pleje vanskeligere.

•

Træfugten må ikke overstige 13-14 %. Plankerne leveres med et træfugtindhold
på 8-10 % og skal monteres straks efter levering. Hvis træfugten er for høj, er der
risiko for, at plankerne afviser overfladebehandlingen.

•

Overfladen skal være tør og ren og støvsuges lige inden behandlingen.

Udstyr og værktøj
Velholdt værktøj af god kvalitet er en forudsætning for et godt resultat. Nedenfor
er en oversigt over det udstyr og værktøj, der kan være behov for i forbindelse med
afslibning, grundbehandling og pleje.

2.3.1 Afslibning

Figur 1: Båndsliber
Grovslibning – planing af plankerne
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Figur 2: Rondelsliber
Finslibning

Figur 3: Trio-/quattrosliber
Finslibning

Figur 4: Kantsliber
Grovslibning – planing af plankerne

Figur 5: Deltasliber
Finslibning

Figur 6: Excentersliber
Finslibning

Vi anbefaler at benytte slibemaskiner, der har indbygget støvsuger med stofpose.

2.3.2 Grundbehandling og pleje

Figur 7: Moppe
Til gulvvask

Figur 8: Polerrondeller
Til let slibning

Figur 9: Ludsvaber
Til påføring af lud

Fig 10: olie
Til påføring af olie

Figur 11: Bomuldsklude
Til polering/optørring af olie

Figur 12: Støvsuger
Til rengøring af gulvet

2.4

Pleje
Det er meget vigtigt at tage højde for, at gulvet skal plejes for at holde sig smukt.
Gulvvask skal ske 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.

2.4.1 Vejledende plejeintervaller
Sæbebehandlede gulve vedligeholdes normalt ved almindelig gulvvask. For olie
behandlede gulve anbefales påføring af olie efter behov. Gulvlak er ikke en uopslidelig
overflade, og det vil derfor – afhængig af brug – være nødvendigt at genlakere et
lakeret gulv med jævne mellemrum. Hold øje med, at overfladebehandlinger med olie
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og lak ikke gennemslides. Overfladebehandlinger kan normalt ikke repareres,
og gulvet må derfor afslibes til rent træ og genbehandles, hvis overfladen brydes.
Tabellen angiver vejledende plejeintervaller, alt afhængig af hvor meget trafik, der er på
gulvet.
• Jævn trafik: Soveværelse, værelser, stue og lignende
• Større trafik: Butikker, showrooms, køkken/alrum, kontorer, hoteller og lignende
Jævn trafik

Større trafik

Sæbe

Vaskes hver 2. uge

Vaskes ca. 1 gang om ugen

Olie

Plejebehandles årligt

Plejebehandles hver 6. måned

Lak

Plejebehandles hvert 2. år

Plejebehandles årligt

Tabel 4

Vi anbefaler, at man hele tiden holder godt øje med gulvet for at sikre sig, at det får
den nødvendige pleje i forhold til det faktiske brugsmønster, belastning og klima.
Et sæbebehandlet gulv kræver relativt meget opmærksomhed i begyndelsen, men det
vil dog blive gradvist mindre med tiden.

2.4.2 Konsekvenser af utilstrækkelig pleje
Træ er et levende materiale, og hvis gulvet misligholdes, vil det have en række
naturlige konsekvenser. Blandt andet vil følgende fænomener kunne opstå:
•

Tunger og splinter
Ved normal brug vil ethvert trægulv udsættes for mekanisk slitage. Overflade
behandlinger og den løbende pleje er derfor meget vigtig for at beskytte træet.
Man skal være særligt opmærksom på slid ved nåletræsgulve af Fyr eller
Douglas, der ikke har samme slidstyrke som et hårdtræsgulv af Eg eller Ask.
Det bløde vårved (de lyse områder i åretegningerne) slides mere end høstved (de
mørke områder), hvilket kan resultere i, at høstved og knaster kommer til at stå
frem i relief. En følgevirkning af dette er tunger, der kan føre til splinter og være
ødelæggende for gulvet. Man vil typisk kunne slibe tunger og splinter bort,
hvis det opdages i tide.

•

Vindridser
Vindridser opstår som følge af en for hurtig udtørring i træets overflade og
fremstår som hårfine revner. De ligger kun i overfladen og er ikke skadelige for
planken. Vindridser kan forekomme på velplejede såvel som misligholdte gulve,
men vil være væsentligt mere udtalte på et misligholdt gulv. Jo større udtørring,
des større sandsynlighed er der for, at der kommer vindridser.

•

Harpiksudtræk (sæbebehandlede gulve)
Harpiksudtræk er et sundhedstegn for træ og ses som små mørke/sorte pletter.
Harpiksudtræk kan forekomme både før og efter overfladebehandling. Varme fra
f.eks. afslibning kan også fremprovokere harpikspletterne. Mindre områder
fjernes med husholdningssprit på en klud. Større områder skures
med en sæbeblanding (blandingsforhold: 0,5 liter Dinesen Gulvsæbe til 5 liter
håndvarmt vand. 1:10) og hvid skuresvamp (f.eks. fra 3M). Afhængig af udbredelse
og mængde kan det være nødvendigt at gentage behandlingen 2-3 gange. Husk
ved kraftig gulvvask/skrubning at forny sæbehinden.

Dinesen rådgiver gerne i forbindelse med misligholdte gulve, men afholder ikke
udgifter i forbindelse hermed.
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2.4.3 Trykmærker og ridser
Det kan ikke helt undgås, at et gulv med tid og brug vil få trykmærker og ridser. Men
med nogle enkle forholdsregler kan man mindske omfanget betydeligt. Trægulve skal
beskyttes mod snavs fra fodtøj. Der bør derfor altid være en god og stor dørmåtte ved
alle indgangsdøre. Et tæppe under spisebordet kan være en fornuftig løsning. Det er
vigtigt at anvende filtdupper under møbelben og at lægge et plastunderlag under
skrivebordsstolen.
Pas også på skarpe genstande, spidse stilethæle og andet, der kan ridse og give mærker
i gulvet. Det er desuden vigtigt at støvsuge gulvet, så snavs, sand og anden tør
tilsmudsning, der kan skade gulvet, hurtigst muligt bliver fjernet.
På et gulv i Douglas vil de fleste trykmærker forsvinde af sig selv ved næste gulvvask.
Større hak og mærker fjernes lettest ved hurtigst muligt at hælde lidt varmt vand ned i
hullerne. Træets porer vil opsuge vandet og rejse sig igen. Det kan være nødvendigt at
gentage behandlingen over et par dage. Det er både enkelt og effektivt. Hvis træets fibre
er brudt, er denne behandling dog ikke nok, men vil kræve en reparation.

Figur 13: Beskyt gulvet

Figur 14: Dørmåtte
!
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Husk filtdupper under møbelben og plastunderlag under skrivebordsstolen.

3

Afslibning
Ved montage kan niveauforskelle på ca. 1 mm mellem de enkelte planker forekomme,
hvilket er inden for tolerancen. Forvent derfor, at der ved første slibning skal slibes mellem
0,5-1 mm af plankerne. Senere slibninger vil typisk være lidt mindre, afhængig af ridser,
mærker og lignende, der skal slibes bort. I en massiv planke er der materiale til adskillige
afslibninger.
Afslibningen skal udføres omhyggeligt for at få et godt resultat. Vi anbefaler derfor, at
arbejdet udføres af en anerkendt og erfaren gulvsliber.
Hvis gulvet er skruet og proppet oppefra, bruges først en lille båndpudser til at slibe
propperne, så de flugter med plankerne. Alternativt anvendes kantsliber.
Slib altid gulvet i plankernes længderetning. Langs kanter, i hjørner, ved radiatorrør m.m.
anvendes kantsliber, f.eks. i kombination med delta- og excentersliber.
!


Kornstørrelserne må maksimalt have et spring på 20. Sørg for, at sliberidser fra
forudgående slibning fjernes helt.

Fremgangsmåde
1.

Slib gulvet med båndsliber, korn 60-80. Benyt en kantsliber til at slibe kanter og
områder ved radiatorrør mv.

2.

Slib gulvet med en trio- eller quattrosliber, start med korn 60-80, og afslut med
korn 100-120. Alternativt anvendes båndsliber, hvor der afsluttes med korn 100-120
og rondelsliber korn 100-120.

3.

Gulvet og tilstødende overflader (f.eks. vindueskarme) støvsuges grundigt, inden
overfladebehandlingen påbegyndes. Kun støvsugning, ingen rengøring.

Figur 15: Båndsliber

Figur 16: Rondelsliber

Figur 17: Trio-/quattrosliber

Figur 18: Kantsliber

Figur 19: Deltasliber

Figur 20: Excentersliber
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Figur 21: Støvsuger

Efter endt slibning skal overfladen fremstå plan og jævn og uden spring mellem de
enkelte planker. Der må ikke være synlige overgange mellem slibningen af gulvfladen
og slibningen ved kanter eller hjørner, ligesom der ikke må forekomme synlige ridser
fra slibemaskiner.
Skal gulvet ikke slibes og behandles umiddelbart efter lægning, afdækkes det
med kraftig grå gulvpap (400 g/m2) eller lignende diffusionsåbent materiale.
Hvis byggeaktiviteten kræver ekstra beskyttelse, kan der afdækkes med f.eks.
masonitplader, der tapes i alle samlinger.
Bemærk, at gulvfladen skal være ensartet og fuldt afdækket, da lys- og solpåvirkning
ellers kan give farveforskelle. Enhver anvendelse af tape direkte på såvel ubehandlede
som behandlede gulve frarådes.

Afslibning støver og støjer. Anvend de lovbefalede åndedrætsværn og høreværn.
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4

Grundbehandling

4.0

Grundbehandling generelt
Det er vigtigt, at det forudgående arbejde er udført korrekt, for at den forventede farve
og overfladebeskyttelse opnås.
Sørg derfor altid for, at overfladen er korrekt forberedt, samt fri for støv, voks og andre
fremmedlegemer, inden arbejdet påbegyndes. Korrekt afslibning er vigtig og bør
udføres i overensstemmelse med afsnit 3.
Det indvendige miljø skal være kontrolleret og stabilt jf. Dinesens generelle
vejledninger. Et ideelt miljø betragtes som 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.
Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiderne, hvorimod høj fugt og
lav temperatur forlænger tørretiden. For høj fugt i rummet eller træet kan helt stoppe
hærdningsprocessen. Dinesen anbefaler altid at forvande gulvet, for at forbedre
farveoptaget og overfladen generelt. Forvanding forlænger tørretiden. Benyt altid de
nødvendige og lovpligtige værnemidler. Se bagsidelabel for yderligere information.

Dinesen og Bona A/B
Dinesens anbefalede olie- og lakprodukter samt dertilhørende sæber er nøje udvalgt
i samråd med Bona A/B. Bona A/B er en af verdens mest anerkendte producenter
af verfladebehandlingsprodukter til trægulve. Med dette samarbejde sikrer vi, at de
overfladeprodukter, vi tilbyder, er gennemtestede og af højeste kvalitet.
Vores vejledninger til brug af overfladeprodukter tager udgangspunkt i brug
på Dinesen gulve, hvorfor de delvist kan afvige fra Bona A/B’s egne generelle
vejledninger. Der er ligeledes flere kombinationsmuligheder og tilbehørsprodukter
tilgængelige direkte via Bona A/B.
Er du interesseret i et Bona A/B overfladeprodukt, der ikke indgår i Dinesens
anbefalede sortiment, er du altid velkommen til at kontakte Bona A/B eller Dinesen
for nærmere vejledning.

Kompabilitet
Fyr / Douglas
Dinesen Lud og Sæbe



Dinesen Olie 2K



Lak
Tabel 5
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Eg / Ask




4.1

Dinesen Lud og Gulvsæbe — Douglas, Fyr
Behandlingen består af lud, der giver træet en lys farve og stopper den naturlige
patinering, og sæbe, der danner en beskyttende sæbehinde oven på træet og således
fungerer som slidlag. Dinesen Lud er specielt velegnet til behandling af Dinesen gulve
i Douglas og Fyr, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende.
Vejledende tørretider
Lud

6 timer

Første sæbebehandling

20 minutter

Anden sæbebehandling

2-4 timer

I alt

8-11 timer

Tabel 6

4.1.1 Ludbehandling

Figur 22: Dinesen Lud
Rækkeevne: ca. 8 m²/liter

Fremgangsmåde
1.

Ryst dunken grundigt. Det er vigtigt at få pigmenteringen fordelt jævnt.

2.

Hæld luden i en plastspand. Husk at omrøre under hele behandlingen.

3.

Påfør luden med ludsvaber, pensel eller rulle i plankernes længderetning. Brug
rigeligt med lud, og træk den overskydende lud af i plankernes længderetning.

4.

Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.

5.

Gulvet slibes let med rondelsliber med slibenet eller sandpapir i korn 120-150.
Et let brugt stykke slibenet kan med fordel benyttes. Alternativt bør slibenettet
slibes med en betonflise eller en karborundumsten, inden det tages i brug.

Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets overflade.
		 Det skal derfor straks behandles med Dinesen Gulvsæbe, når det er tørt.
!
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4.1.2 Sæbebehandling

Figur 23: Dinesen Sæbe, Hvid/Natur
Rækkeevne: ca. 16 m²/liter

Gulvet vaskes to gange med Dinesen Gulvsæbe Natur eller Dinesen Gulvsæbe Hvid.
Ønskes en meget lys overflade, anvendes den hvide sæbe. Som alternativ til gulvklud
eller moppe kan en ren ludsvaber anvendes.

Fremgangsmåde
1.

Ryst dunken kraftigt. Det er vigtigt at få pigmentering og voks fordelt jævnt.

2.

Ved første vask opløses 2,5 liter Dinesen Cleaner i 5 liter håndvarmt vand. 1:2
Ved anden vask opløses 1,5 liter Dinesen Cleaner i 5 liter håndvarmt vand. 1:3

3.

Vask gulvet i plankernes længderetning.

4.

Aftør gulvet med en moppe eller gulvklud opvredet i sæbevand. Det er vigtigt, at
moppe eller gulvklud ikke opvrides i rent vand, da det vil fjerne for meget sæbe.

5.

Gulvet skal tørre i mindst 20 minutter mellem første og anden sæbevask.
Efter anden sæbevask skal gulvet tørre 2-4 timer.

6.

Polér gulvet med en grøn polerrondel. Dette giver gulvet en mere ensartet
overflade og danner god basis for den almindelige gulvvask fremadrettet.

Figur 24 : Ryst dunken

Figur 27: Polér

Figur 25: Hæld op
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Figur 26: Vask

4.2

Dinesen Lud og Dinesen 2K Olie — Douglas, Fyr
Behandlingen består af lud, der giver træet en lys farve og stopper den naturlige
patinering, og olie, der forsegler overfladen og lægger sig som et beskyttende
slidlag oven på træet. Dinesen lud er specielt velegnet til behandling af Dinesen
gulve i Douglas og Fyr, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende.
Ludbehandling af Eg og Ask kan ikke anbefales.
!


Der kan ikke overlakkeres på et lud & oliebehandlet gulv.
Vejledende tørretider

Lud

6 timer

Dinesen 2K Olie

24 timer

I alt

30-36 timer

Tabel 7

Figur 29: Dinesen 2K Olie
Rækkeevne: 26-30 m2/liter

Figur 28: Dinesen Lud
Rækkeevne: ca. 8 m²/liter

1.

Ryst dunken grundigt. Det er vigtigt at få pigmenteringen fordelt jævnt.

2.

Hæld luden i en plastspand. Husk at omrøre under hele behandlingen.

3.

Påfør luden med ludsvaber, pensel eller rulle i plankernes længderetning. Brug
rigeligt med lud, og træk den overskydende lud af i plankernes længderetning.

4.

Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.

5.

Gulvet slibes let med rondelsliber med slibenet eller sandpapir i korn 120-150.
Et let brugt stykke slibenet kan med fordel benyttes. Alternativt bør slibenettet
slibes med en betonflise eller en karborundumsten, inden det tages i brug.
!

Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets
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overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Olie, når det er tørt.

Figur 30: Ryst dunken

Figur 31: Hæld op

Figur 33: Påfør

Figur 34: Slib let

Figur 32: Omrør jævnligt

Påføring af Dinesen 2K Olie på Lud

1.

Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker så 		
hærderen og olien blandes. Vent 1 min. Tag låget af og rør grundigt rundt.

2.

Påfør et tyndt lag af olie. Benyt polermaskine med hvid polerrondel. Masser
olien ned i gulvet i 15-30 minutter Der skal altid arbejdes ”vådt i vådt”. Tilføj
olie efter behov så overfladen mættes. Afslut med en rød pad for at fjerne den
sidste fiberrejsning.

3.

Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med 		
bomuldsklude.
!

Det er vigtigt at gulvet er mættet.

4.

Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 24 timer. Olien tørrer optimalt ved 20 °C
& 45% RF i et ventileret rum.  

Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men olien er stadigvæk sårbar over for
mærker.
Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes, før
maksimal hårdhed er opnået efter 5-7 dage.
ADVARSEL: DINESEN 2K OLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR
SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL
ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.
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Figur 35: Omrør

Figur 36 Polér (hvid polerrondel)

Figur 37: Poler (rød polerrondel)

Figur 38: Overskydende olie fjernes
(benyt polermaskine med bomuldsklud)

4.3

Dinesen 2K Olie — Douglas, Fyr, Eg, Ask
En behandling med Dinesen 2K Olie giver en stærk overflade.
Gulvet skal have tilført fugt inden oliebehandlingen for at kunne mættes tilstrækkeligt
med olie og dermed opnå den optimale beskyttelse og fordeling af farvepigmenter.
Denne proces forbedrer gulvets olie- og farvemætning, men forsinker tørretiden.
!


Olien kan overlakkeres, men der kan ikke benyttes lud under lak.

Dinesen 2K olie

Vejledende tørretider

Neutral / Farvet

24 timer

I alt

24-30 timer

Tabel 8
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Forberedelse

Figur 39: Dinesen 2K Olie
Rækkeevne: 26-30 m2/liter

1.
		
2.

Gulvet tørres over med en opvredet klud eller moppe, så overfladen fugtes ensartet. 		
Herved forberedes gulvets fibre, så olien trænger bedre ned i træet.
Lad gulvet tørre inden oliebehandling.

!
		

Det er meget vigtigt at forberede gulvet inden behandlingen ved at tilføre
			
fugt. Ellers vil gulvet ikke kunne mættes tilstrækkeligt med olie.

Påføring
1.

Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker så hærderen og
olien blandes. Vent 1 min. Tag låget af og rør grundigt rundt.

2.

Påfør et tyndt lag af olie. Benyt polermaskine med hvid polerrondel. Masser olien ned
i gulvet i 15-30 minutter Der skal altid arbejdes ”vådt i vådt”. Tilføj olie efter behov så
overfladen mættes. Afslut med en rød pad for at fjerne den sidste fiberrejsning.

3.

Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med
bomuldsklude.
!


4.

Det er vigtigt at gulvet er mættet.

Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 24 timer. Olien tørrer optimalt ved 20 °C &
45% RF i et ventileret rum.  

Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men olien er stadigvæk sårbar over for
mærker.
Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes,
før maksimal hårdhed er opnået efter 5-7 dage.
ADVARSEL: DINESEN 2K OLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR
SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL
ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.
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Figur 40: Omrør

Figur 41: Polér (hvid polerrondel)

Figur 42: Poler (rød polerrondel)

Figur 43: Overskydende olie fjernes
(benyt polermaskine med bomuldsklud)

4.4

Dinesen 2K Olie & Lak — Eg, Ask
Behandlingen består af en indledende oliebehandling, hvorpå der kan lakeres.
Lakering lukker overfladen fuldstændigt og egner sig bedst til Dinesen planker i Eg
og Ask.
Douglas og Fyr kan også lakeres, men vær opmærksom på, at trykmærker ikke rejser
sig ved gulvvask og at nåletræsgulve generelt får flere trykmærker end løvtræsgulve.
Dinesen anbefaler Bona Traffic Natural.

Vejledende tørretider
Dinesen olie 2K

24 timer

Bona Traffic Natural

24 timer

I alt

48-60 timer

Tabel 9
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Forberedelse

Figur 45: Bona Traffic Natural
Rækkeevne: 8-10t m2/liter

Som forberedelse for lak, behandles gulvet med Dinesen 2K Olie, se punkt 4.3 for
fremgangsmåde.
1.

Ryst beholderen og tilsæt efterfølgende 1 flaske tilhørende hærder. Ryst 		
grundigt i 1 minut og isæt filteret.

2.

Første lag lak påføres ensartet med 16 mm lakrulle. Sørg altid for at påføre ”vådt i
vådt” så overgange undgås.

3.

Lad overfladen tørre i 3-4 timer (ved 20 °C & 45% RF i et ventileret rum.) Hvis
nødvendigt, skal overfladen mellemslibes let. Benyt polermasksine med Bordeaux
pad. Støvsug gulvet.

4.

Yderligere 1-2 lag lak påføres på samme måde. Vær opmærksom på tørretider.
!


			

Overstiger tørretiden 24 timer skal gulvet mellemslibes inden yderligere
påføring af lak.

Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men lakken er stadigvæk sårbar over
for mærker.
Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes,
før maksimal hårdhed er opnået efter 7 dage.

Figur 46: Ryst dunken

Figur 47: Påfør lak med 16 mm lakrulle

Figur 49: Påfør yderligere lak med korthåret
mohairrulle
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Figur 48: Mellemslibning (bordeaux polerrondel)

5

Rengøring og pleje
Rengøring
Dinesen
Hvid/Natur Sæbe
Dinesen Lud & Sæbe

Dinesen Cleaner



Dinesen 2K Olie



Lak



Tabel 10

Plejebehandling

Hvid/Natur Sæbe
Dinesen Lud & Sæbe

2K Olie

Lak



Dinesen 2K Olie



Lak



Tabel 11

5.1

Rengøring og pleje af et sæbebehandlet Dinesen gulv
Dinesen Gulvsæbe beskytter træet mod snavs og i et vist omfang mod indtrængende
væsker. Så længe sæbehinden er intakt, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes
hinden, vil slitagen ske direkte på træet, ligesom snavs kan trænge ned i træets porer.
Med tiden vil træet få et tørt og udpint udseende. Det er derfor vigtigt, at sæbehinden
bevares og løbende fornys.
For at opbygge en mere modstandsdygtig overflade anbefales det at vaske gulvet
med Dinesen Gulvsæbe nogle gange, inden det tages i brug.
Vær opmærksom på at beskytte gulvet mod trykmærker og ridser iht. beskrivelsen i
punkt 2.4.3.
Gulvet skal støvsuges efter behov, så sand og andet snavs hurtigt fjernes. Desuden
skal gulvet altid støvsuges før gulvvask. Anvend støvsugerhovedets bløde indstilling
beregnet til hårde gulve.

5.1.1 Rengøring og plejebehandling
Gulvet skal vaskes efter behov afhængig af rummets anvendelse. Dels skal gulvet
vaskes rent, og dels skal sæbehinden fornys. Det betyder, at et gulv har behov for at
blive vasket, selvom det ikke er snavset.
Et ellers rent gulv kan sagtens have fået sæbehinden slidt væk, og dermed slides og
udpines træet. Det sker ikke med en intakt sæbehinde.

24

I forbindelse med gulvvask er det en god idé at benytte lejligheden til at tage et
grundigt kig på gulvet. Er der slidte eller udpinte steder, kan der være behov for at
justere vedligeholdelsen.
Sæbebehandlede gulve må gerne vaskes med rigeligt sæbevand, der efterfølgende
tørres op.

Figur 50: Dinesen Sæbe, Hvid/Natur
Rækkeevne: ca. 16 m²/liter

Fremgangsmåde
1.
Ryst dunken kraftigt. Det er vigtigt at få pigmentering og voks fordelt jævnt.
2.
		
3.

Bland 0,5 liter Dinesen Gulvsæbe med 5 liter håndvarmt vand. 1:10
Sæbemængden kan øges ved behov			
Vask gulvet i plankernes længderetning.

4.		Vask 3-5 m² ad gangen, og tør derefter vaskevandet op. Vrid moppen let op, og
		
træk af i plankernes længderetning. Det er vigtigt at efterlade en mindre 		
		
mængde sæbe for, at sæbehinden opbygges og forbliver intakt.

Figur 51: Ryst dunken

Figur 52: Hæld op

Figur 53: Vask

Er gulvet meget snavset, skal det vaskes med fremfører monteret med hvid svamp.
Dyp den hvide svamp i sæbevand, og vask i plankernes længderetning. Vask et par
gange frem og tilbage, så plankerne bliver rene. Vask 3-5 m² ad gangen, og tør
derefter op med en hårdt opvredet gulvklud eller moppe. Ved kraftig gulvvask bør
sæbehinden fornys iht. ovenstående.
Vær forsigtig omkring bord- og stoleben, da de ellers med tiden vil bære præg af
sæbevask. Tæpper under møbler foldes op inden gulvvask og foldes ud igen, når
gulvet er tørt. Man kan også med lidt forsigtighed vaske pænt ind til tæppekanten.
Vær opmærksom på, at gulvets farve kan ændres relativt meget, alt efter om man
vasker det med Dinesen Gulvsæbe Hvid eller Dinesen Gulvsæbe Natur. Begge 		
varianter giver samme gode beskyttelse og gør gulvet nemt at vaske rent.
Et velholdt gulv kan tåle meget. Spilder man f.eks. fedt, rødvin, saft eller sovs handler
det blot om at fjerne pletten med det samme med køkkenrulle eller en karklud. Er
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pletten lidt mere genstridig, anvendes den hvide svamp. Lad eventuelt sæbevand
ligge på pletten en halv time, og gentag behandlingen med fremfører og hvid svamp.
Tryk ikke hårdere end nødvendigt, og tør efter med gulvkluden.

5.2

Rengøring og pleje af et oliebehandlet Dinesen gulv
Dinesen Olie beskytter træet mod snavs og indtrængende væsker. Så længe oliehinden
er intakt, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes hinden derimod, vil slitagen ske
direkte på træet. Snavs og væsker vil kunne trænge ned i træets porer, og træet vil med
tiden få et tørt og udpint udseende. Det er derfor meget vigtigt, at oliehinden bevares.
5.2.1 Rengøring (Olie)

Figur 54: Dinesen Cleaner
Rækkeevne, ca. 250 m²/liter

Fremgangsmåde

Figur 55: Ryst dunken
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1.

Støvsug gulvet.

2.

Ryst dunken.

3.

Bland 1 dl Dinesen Cleaner med 10 liter håndvarmt vand.

4.

Vask gulvet i plankernes længderetning med så lidt vand som muligt. Benyt en
hårdt opvredet klud eller moppe. Overdrevet brug af vand kan skade gulvet.

5.

Gulvet må ikke efterlades vådt.

Figur 56: Hæld op

Figur 57: Vask

5.2.2 Plejebehandling
Efter behov behandles gulvet med Dinesen Olie (samme olie som anvendes til
grundbehandling) for at reetablere olielaget og forsegle overfladen på ny. Man kan
eventuelt vælge kun at behandle slidte områder.
Bemærk, at olieoverfladen ikke må være slidt helt igennem. I så fald kontaktes
Dinesen for yderligere rådgivning.

5.2.3 Plejebehandling Dinesen 2K Olie

Figur 55: Dinesen 2K Olie
Rækkeevne, ca. 20-30 m²/liter

Fremgangsmåde
1.

Vask/rens gulvet grundigt så overfladeskidt og snavs fjernes. Der må ikke være
voks eller sæberester på gulvet.

2.

Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker så 		
hærderen og olien blandes. Vent 1 min. Tag låget af og rør grundigt rundt.

3.

Påfør et tyndt lag af olie. Benyt polermaskine med bomuldsklude. Masser olien
ned i gulvet i 15-30 minutter Der skal altid arbejdes ”vådt i vådt”. Tilføj olie efter
behov så overfladen mættes.

4.

Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med rene
bomuldsklude

5.

Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 12 timer. (Dinesen anbefaler 24 timer)
!


Olien tørrer optimalt ved 20 °C & 45% RF i et ventileret rum.  

ADVARSEL: DINESEN 2K OLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR
SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL
ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.
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Figur 56: Vask

Figur 57: Omrør

Figur 58: Poler (bomuldsklud)

Figur 59: Overskydende olie fjernes (benyt
polermaskine med bomuldsklud)a

5.3

Rengøring og pleje af et lakeret Dinesen gulv
Lakeringen lukker overfladen fuldstændigt og gør, at gulvet er nemt at rengøre. Til
gengæld er genlakering nødvendig, hvis der er stort slid på gulvet. Kommer der ridser
i lakken, kan snavs trænge ned i planken og forårsage skade. Det er derfor vigtigt at
genlakere gulvet, inden lakken slides igennem.
Gulvet skal støvsuges efter behov, så sand og andet snavs hurtigt fjernes og
ikke ridser gulvet. Desuden skal gulvet altid støvsuges før gulvvask. Anvend
støvsugerhovedets bløde indstilling beregnet til hårde gulve.
Gulvet skal vaskes efter behov afhængig af rummenes anvendelse. I forbindelse med
gulvvask er det en god idé at benytte lejligheden til at tage et grundigt kig på gulvet.
Er der slidte eller udpinte steder, kan der være behov for at justere vedligeholdelsen.

5.3.1 Rengøring

Figur 60: Dinesen Cleaner
Rækkeevne, ca. 250 m²/liter
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1.

Støvsug gulvet.

2.

Ryst dunken.

3.

Bland 1dl Dinesen Cleaner med 10 liter håndvarmt vand.

4.

Vask gulvet i plankernes længderetning med så lidt vand som muligt. Benyt en
hårdt opvredet klud eller moppe. Overdrevet brug af vand kan skade gulvet.

5.

Gulvet må ikke efterlades vådt.

Figur 61: Ryst dunken

Figur 62: Hæld op

Figur 63: Vask

5.3.2 Genlakering

Figur 64: Bona Traffic Natural
Rækkeevne: 8-10 m2/liter, ved 2 lag.

Fremgangsmåde
1.

Vask/rens gulvet grundigt så overfladeskidt og snavs fjernes. Der må ikke være
voks eller sæberester på gulvet.

2.

Slib overfladen let. Benyt polermaksine med Bordeaux pad. Slibestøv fjernes ved
støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. Gulvet
skal tørre helt.

3.

Ryst beholderen og tilsæt efterfølgende 1 flaske tilhørende hærder. Ryst grundigt
i 1 minut og isæt filteret.

4.

Første lag lak påføres ensartet med 16 mm lakrulle. Sørg altid for at påføre ”vådt
i vådt” så overgange undgås.
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5.

Lad overfladen tørre i 3-4 timer (ved 20 °C & 45% RF i et ventileret rum.) Hvis
nødvendigt, skal overfladen mellemslibes med slibenet eller sandpapir korn
150-180. Støvsug gulvet.

6.

Yderligere 1-2 lag lak påføres på samme måde, hvis nødvendigt. Vær
opmærksom på tørretider.
!


Figur 65: Støvsug

Overstiger tørretiden 24 timer skal gulvet mellemslibes inden yderligere
påføring af lak.

Figur 66: Vask

5.4

Figur 67: Slib gulvet

Anvendelse af gulvvaskemaskine på et sæbebehandlet gulv
Gulvvaskemaskiner kan anvendes på færdigbehandlede Dinesen gulve, men er mest
velegnede til olierede og lakerede gulve.
Et sæbebehandlet gulv kræver derfor, at der tages særlige forholdsregler ved
anvendelse af gulvvaskemaskine.
Gulvvaskemaskinen skal både kunne vaske og tørre (opsugning) samt have roterende
vaskehoved (disk) som f.eks. type 451 eller 755 fra Nilfisk Advance eller Genie fra
FIMAP. På vaskehovedet anvendes blød børste til trægulve og en sæbeblanding af
0,5 liter Dinesen Gulvsæbe hvid el natur og 5 liter håndvarmt vand (1:10). Gulvet skal
vaskes i plankernes længderetning.
Vi råder til, at et sæbebehandlet gulv vaskes manuelt. Hvis det vaskes med
gulvvaskemaskine, skal rengøringen altid kombineres med fugtmopning for at sikre
fyldestgørende rengøring og reetablering af sæbehinden.
Det rene gulv fugtmoppes efter behov (f.eks. efter hver 3. gulvvask) med moppe
eller gulvklud opvredet i en sæbeblanding af 0,5-1 liter Dinesen Gulvsæbe og 5 liter
håndvarmt vand 1:10/1:5.
Der fugtmoppes i plankernes længderetning. Den færdige, fugtmoppede
gulvoverflade skal efterlades fugtig, men ikke våd. Bemærk, at hvis sæbehinden ikke
reetableres, vil gulvet blive udpint og slitagen forøget.
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6

Faldgruber
Grundlaget for en succesfuld overfladebehandling er en god afslibning. Fejl og
mangler i afslibningen tages med videre i de efterfølgende behandlinger og vil også
præge det endelige resultat.
Det anbefales på det kraftigste, at der først udføres en overfladebehandling på en
prøveflade, eller som minimum en prøve på et stykke afskåret træ. Som nævnt ovenfor
har slibning stor betydning for den endelige farvenuance, og det er vigtigt at få
afstemt farve mv., inden gulvet behandles i sin helhed.

Ludbehandling
Lud
Ved anvendelse af forkert lud kan man risikere misfarvning af gulvet. Afhængig af
ludtypen og dens aggressivitet vil det kunne give et grønligt eller rødligt udseende.

Oliebehandling
Forvanding
Det er meget vigtigt, at der forvandes ved oliering af egetræ, så træet er fugtet
ensartet inden behandlingen. Hvis der forvandes ujævnt, eller gulvet slet ikke
forvandes, kan der ikke opnås en optimal mætning. En god forvanding er særlig vigtig,
når der anvendes en farvet olie, for at pigmenteringen kan fordeles ordentligt. Ellers
risikerer man, at farven ikke bliver som forventet eller varierer meget.
Utilstrækkelig oliemængde på egetræ
Hvis egetræ ikke er tilstrækkeligt mættet med olie, er der risiko for garvesyreoptræk,
der fremstår som mørke plamager eller pletter på gulvet. Er træet ikke tilstrækkeligt
mættet med olie, kan der også opstå hvide eller lyse pletter på overfladen. Disse
pletter fremkommer typisk, hvis man spilder vand i små mængder på gulvet.
Uens olielag
Fremstår som søer af olie og ses typisk, når overskydende olie ikke er fjernet i
forbindelse med behandlingen.
Lak
Ved lakering er det særlig vigtigt, at gulvet er tilstrækkeligt mættet med olie, da der
ellers er risiko for lakbindinger. På egetræ vil der også kunne opstå garvesyreudtræk.

Diverse
Tape
Enhver anvendelse af tape direkte på såvel ubehandlede som behandlede gulve
frarådes.
Metalspande
Overfladebehandlinger i metalspande/-dåser skal omrøres. Omrystning er ikke
tilstrækkelig.
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FAQ
1.

Er det nødvendigt at slibe gulvplankerne inden behandling?
Svar: Ja. En korrekt udført afslibning efter gulvet er blevet lagt, og inden
behandlingen igangsættes, er nødvendig for at udligne små højdeforskelle
mellem plankerne og sikre en ensartet overflade.

2.

Er det nødvendigt at gulvene slibes og behandles umiddelbart efter lægning?
Svar: Nej. Men venter man med dette, anbefaler vi at afdække gulvet med en
diffusionsåben grå gulvpap (400 g/m2). Vær opmærksom på, at delvis afdækning
af det ubehandlede gulv kan medføre farveforskelle som et resultat af solens
indvirkning på træet.

3.

Kan man selv slibe og grundbehandle et gulv?
Svar: I princippet ja. Men vi vil på det kraftigste anbefale at få en anerkendt
og erfaren gulvsliber til at udføre arbejdet. Korrekt udført afslibning og
grundbehandling har stor betydning for gulvets fremtoning og sikrer en ensartet
overflade, der er nem at vedligeholde efterfølgende.

4.

Hvilken behandling er bedst egnet til et Dinesen gulv?
Svar: Hvilken overfladebehandling, der er mest optimal, afhænger af træsorten
og ikke mindst af gulvets brug og indstillingen til rengøring og pleje. Se gerne
afsnit 1, eller kontakt vores tekniske afdeling for en grundigere gennemgang og
vurdering af dit specifikke projekt.

5.

Hvorfor er det vigtigt, at man udelukkende benytter Dinesen Gulvsæbe Hvid eller
Dinesen Gulvsæbe Natur på et sæbebehandlet Dinesen gulv?
Svar: Dinesen Gulvsæbe Hvid og Dinesen Gulvsæbe Natur sikrer en
modstandsdygtig overflade. Sæben er udviklet specielt til Dinesen planker og
danner en beskyttende sæbehinde. Farven på gulvet kan nemt justeres ved at
veksle mellem de to varianter.

6.

Hvordan undgås skader på gulvet?
Svar: Skader undgås ved at følge anbefalingerne omkring pleje og rengøring.
Hold øje med gulvet, og reager i tide. På den måde kan man via den normale pleje
og vedligeholdelse sikre et flot gulv og undgå problemer, der kræver en større
udbedring.

7.

Kan man skifte behandlingstype på et allerede behandlet gulv?
Svar: Ja. Vær dog opmærksom på, at en afslibning og genbehandling er
nødvendig. Det er derfor en fordel at vælge den rigtige overfladebehandling fra
begyndelsen.
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Generelt

8.1

Dinesen vejledninger
Før lægning
Lægning
Fuldlimning
Efter lægning
Pattern
Se også vores udførlige instruktionsvideoer om afslibning, grundbehandling, vask og
pleje på dinesen.com. Instruktionsvideoerne fungerer udelukkende som supplement
til vores vejledninger.

8.2

Litteratur
Træinformation: ”Træ 63“ og ”Træ 64“ (traeinfo.dk)

Dinesen vejledninger tager udgangspunkt i dansk regelsæt. Der tages forbehold for nationale
regler. Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om vores eget produkt, således at rådgivning
herudover er uden for vores ydelse. Andre bygningsdele og produkter kræver en sådan viden
og indsigt, at der skal søges rådgivning hos en fagmand. Dinesen kan således ikke rådgive om
bl.a. placering af isolering og fugtspærrer. Da vi ikke har nogen kontrol over den faktiske kvalitet
af håndværksarbejdet, de anvendte materialer og forholdene på stedet, udgør denne skriftlige
vejledning ikke nogen form for garanti. De viste skitser er udelukkende vejledende.
Vi tager forbehold for trykfejl.
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