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GULV; Drift og Vedligehold 
 

1. Produktbeskrivelse 
Norrlands Träs massive trægulve har en fugtighedsprocent på 8%, hvilket betyder, at træet vil 
bevæge sig minimalt i et skandinavisk indendørsklima. Det er samme fugtighedsgrad som man 
typisk finder i træmøbler og stabile trægulve.  

Gulv - Pudset 
Et pudset gulv er bearbejdet med sandpapir. Resultatet er en utrolig blød og glat overflade i lighed 
med den man kan finde på kvalitetsmøbler i træ.  

Gulv – Børstet 
Paneler behandlet med superlasur er behandlet i flere omgange. Først med en klar lak, der 
forhindrer gulning af knaster og herefter en hvidpigmenteret lak, der gør panelet lyst og enkelt. 
Paneler behandlet med superlasur er klar til montering og kræver ikke efterbehandling. Over tid 
kan der forekomme mindre farveændringer.  

Gulv – Overfladebehandling 
Ultra Protect er en flerlags- ovefladebehanding. Det øverste slid-lag består af en mat slidstærk 
lak. Resultatet er et smukt trægulv, der er let at rengøre og vedligeholde.   

Gulv – ubehandlet 
Alle ubehandlede gulve vil gulnes og mørknes over tid. Et ubehandlet gulv bør behandles, 
rengøres og vedligeholdes alt efter hvilken overflade behandling man vælger. Søg råd hos 
professionelle fagfolk for hjælp til egnede farver, olier eller lak.  

2. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 
Opbevaring før montering 
Gulvene skal beskyttes mod nedbør under transport og opbevares indendørs.  
Lad gulvbrædderne blive i indpakningen og akklimatisere indendørs i mindst 48 timer inden 
pakken åbnes. Åben først pakkerne i takt med, at brædderne monteres. Luftfugtigheden i rummet, 
hvor gulvet skal monteres må ikke overstige 55% og temperaturen skal være normal indendørs 
temperatur. Nybyggede huse skal have været opvarmet og ventilerede i mindst en måned inden 
montering.  Hvis træ udsættes for høj luftfugtighed kan det tage fugt til sig og det kan give 
ujævnheder i overfladen.  

Montering  
Se separat Monteringsvejledning. 
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Rengøring 
Norrlands Trä trægulve rengøres regelmæssig med støvsuger. Ved behov kan overfladen tørres 
med vand og mild rengøringsmiddel. Kluden eller gulvmoppen skal være godt opvredet og gulvet 
skal kunne tørre på 1-2 minutter. Fjern spildte pletter fra vin, bær, fedt osv. så hurtigt som muligt.  

Vedligehold  
For at undgå slidmærker og revner, anbefales det at bruge filtdutter og beskyttelsesmåtter under 
møbler og rullende hjul. Anvend Norrlands Trä Gulvpleje for at beskytte gulvet og bevare 
slidstyrken. Et trægulv kan slibes og behandles på ny.  

Et trægulv skal kunne ånde. Bliver det nødvendigt at afdække det færdige gulv over bør der ikke 
anvendes tætsluttende materialer. Brug aldrig tape direkte på gulvet. Gulvets overflade må ikke 
overstige 27 grader celcius. Det gælder også under møbler og tæpper. Det er vigtigt at huske ved 
gulvvarme. 

Overfladebehandling og efterbehandling 
Norrlands Träs trægulve kan behandles og vedligeholdes med Ultra Protect gulvpleje. Ultra 
protect gulvpleje øger gulvets slidstyrke, forsegler eventuelle ridser og mærker, og gør gulvet 
lettere at rengøre.  

Ved overfladebehandling med Ultra Protect skal både rumtemperatur og gulvets overflade være 
over 10°C og luftigheden skal være under 80%. Gulvet skal være rengjort. Ryst beholderen og påfør 
et tyndt lag med en fugtig klud eller en rulle. Stryg eller rul i bræddernes længderetning og 
behandl 2-3 brædder af gangen. Fordel straks eventuelt overskydende plejemiddel. Plejemidlet 
tørrer hurtigt og kan give skjolder, hvis det ligger for længe. Vent 30 minutter inden du går på 
gulvet. Fuld slidstyrke opnås efter 24 timer.  

Forbrug: ca 1,5 liter/10m2 per påføring. Påfør gerne 2-3 gange. Opbevares frostfrit i tætsluttende 
forpakning.  

Driftstekniske oplysninger  

Fugtpåvirkning  
Alle trægulv er påvirkelige af fugt.  

Levetid/brugstid  
Produkter er beregnet til at kunne holde i bygningens levetid forudsat, at det drejer sin om normal 
brug og slidtage. Både behandlet og ubehandlet træ vil over tid blive påvirket af lys/sollys, der kan 
medfører farveændringer.  

3. Miljøpåvirkning  
Produkterne er fremstillet af fornybare ressourcer.  

4. Affaldssortering  
Bortskaffes som brandbart. 
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5. Øvrig info  
Her er nogle vigtig ting at huske når du har et Norrlands Trä trægulv i din bolig;  

Fugt og fugtighed  
Træ er et levende og hygroskopisk materiale som tilpasser sig en ligevægtsfugtighed afhængigt af 
temperatur og den relative fugtighed (RF) i de rum gulvet er lagt. RF angiver luftens vandindhold i 
procent i forhold til det luften maksimalt kan indeholde ved den aktuelle temperatur. RF er typisk 
lavere om vinteren i opvarmede rum end den er om sommeren. Træ er et levende materiale, der 
bevæger sig. Når luftfugtigheden er høj, optager træet fugtighed og udvider sig. Når 
luftfugtigheden er lav, afgiver træ fugt og krymper. I Skandinavien er tørre vintre og fugtige forår 
og somre et vilkår for træ monteret indendørs. Derfor er det vigtigt at vælge træprodukter som er 
tilpasset et skandinavisk indendørs klima.  

Gulvvarme 
Norrlands Träs trægulve er velegnede til gulvvarme 

Opvarmning  
Hvis et trægulv udsættes for meget høje temperaturer eller ekstrem udtørring kan der opstå 
skader i form af sprækker og revner i træet. Ved gulvvarme, er det vigtigt at have en 
temperaturføler og at være opmærksom på, at gulvtæpper hindrer varmen i at komme væk. Har 
man valgt et trægulv med den rette fugtighed kan man ved normal anvendelse i et hus/lejlighed 
forvente, at træet udvider og krymper afhængigt af temperatur og fugtighed. Det er naturlig 
egenskaber for træ som må forventes og accepteres. Det bør dog ikke medføre skader på gulvet. 
Normal temperatur er ca. 20° C. I kombination med gulvvarme er det vigtig, at gulvets 
overfladetemperatur ikke overstiger 27° C.  

Bevægelse og lyd  
Gulve lagt som flydende gulve på lyddæmpende underlag og andre undergulve vil kunne give 
bevægelse. Lyd (knirken) kan opstå af flere årsager – undergulvet, gulvbelægningen, træets naturlige 
spændinger afhængigt af årstid. Der findes ingen krav i forhold til lyd og hvad der eventuelt bør 
accepteres. Lyder har som regel en naturlig forklaring, der hænger sammen med træet naturlige 
hygroskopiske egenskaber.  

Farveændringer 
Alle træsorter vil kunne ændre sin farve en smule når de eksponeres for lys. Derfor er det en god ide at 
fjerne tæpper og andet fra gulvet i sommerhalvåret.   

6. Teknisk service 
Producent Norrlands trä AB, Box 68, SE-871 65 Härnösand, tlf.: +46 611 55 20 00 

Mail   support@norrlandstra.com  

Web   www.norrlandstra.com 
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