
Sæbebehandling

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Blandingsforhold 

Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10 

2.  Anvend to spande 

Én til sæbevand og én til rent vand. Ved at skylle kluden/moppen 

mellem hvert dyp i sæbevandet opnås det bedste resultat. 

3.  Vask 2-3 gange 

Gulvet vaskes med Natursæbe 2-3 gange i løbet af 2 dage. Undgå at 

betræde gulvet, før sidste sæbebehandling er gennemført, og gulvet er 

tørt. 

Sæbebehandling  

Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan 

som grundbehandling mættes med sæbe. 

Det giver en robust overflade, som tåler de 

fleste påvirkninger og som vedligeholdes 

med jævnlig vask med sæbe. Ønsker man 

at bevare gulvets lyse nuance, skal det 

ludbehandles før grundbehandling med 

sæbe.  

Produkter 

Trip Trap Natursæbe Hvid eller Natur-  

Værktøj 

2 stk. 10 liters plastspande, gulvmoppe, 

gulvklud eller lign.  

Udførelse 

Gulvet skal være ubehandlet eller 

ludbehandlet og finafslebet.  

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Ludbehandling

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Rengøring 

Større pletter rengøres med Trip Trap Trærens 1:40. 

Gulvet skal være tørt, rent og fri for løst smuds. 

2.  Ryst omhyggeligt 

Dunken med lud rystes omhyggeligt før brug 

3.  Hæld op 

Hæld luden op i en plastspand (ved Nåletræslud: Husk at få alle hvide 

pigmenter med). 

Rør ofte rundt i spanden under ludbehandlingen. 

4.  Påføring 

Luden påføres med nylonkost i et jævnt lag på langs ad plankerne. 

Brug mindst 1 ltr. lud pr. 10 m2. 

Når gulvet er helt tørt - vent mindst 8 timer - er det klar til behandling 

med sæbe eller olie. Ludbehandlingen kan ikke stå alene! 

Bemærk ! 

Er ludbehandlingen stribet eller ujævn kan dette afhjælpes ved let vask 

med Trip Trap Trærens blandet i varmt vand i forhold 1:40. 

Ludbehandling af trægulve  

Ludbehandling har til formål at beavre den 

lyse farve på gulve af nåletræ, ask, bøg, 

hevea m.v. Hvis gulvet ikke ludbehandles, 

vil det blive mørkere under sollysets 

påvirkning. Ludbehandling standser gulvets 

naturlige gulning, men beskytter ikke mod 

slid og tilsmudsning. Ludbehandling skal 

derfor efterfølges af behandling med 

Natursæbe eller Trægulvolie. Gulvet må 

ikke bruges, før det er færdigbehandlet med 

sæbe eller olie. 

Produkter 

Til nåletræ (fyr, gran, pitch pine)anvendes 

Nåletræslud eller Mesterlud. Ludbehandlet 

nåletræ gennemgår en kemisk proces, hvor 

luden ved lysets påvirkning bleger træet. I 

en periode på op til 6-8 uger mens 

processen er i gang, antager trægulvet i 

områder kraftige grønne og røde nuancer. 

Disse farver forsvinder af sig selv, og gulvet 

bliver ensartet lyst.  

Nåletræslud er tilsat hvide pigmenter, som 

dækker over de midlertidige misfarvninger, 

således at gulvet med det samme får den 

endelige farve. 

Til massivt hårdttræ (ask, eg, hevea m.v.) 

anvendes Hårdttræslud. 

Værktøj 

Der skal bruges nylonpensel med lyse hår, 

10 ltr. plastspand og rørepind. Der skal 

anvendes beskyttelsesbríller og -handsker. 

Udførelse 

Overfladen skal, før behandlingen 

påbegyndes, fremstå rengjort, ubehandlet 

og finafslebet. 

Behandlingen foregår ved manuel påføring. 

  

  

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Manuel Oliebehandling

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Påføring 

Fordel olien (ca. 4 dl.) over 3-5 m2 gulv ved hjælp af malerullen.  

Lad olien stå blank på overfladen. 

Hæld mere olie på, hvor gulvet tørrer hurtigt ud 

2.  Polering 

Efter 15-20 minutter poleres olien ned i træet med Doodlebug påsat 

hvid polerepad. Bliv ved til træet er mættet. 

3.  Overskydende olie og slutpolering 

Overskydende olie tørres af med bomuldsklude. Der må ikke efterlades 

olie. Efter 4-6 timer færdigpoleres overfladen med Trip Trap Plejeolie. 

4.  O.B.S. Klude kan selvantænde 

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares 

i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller 

afbrændes 

Manuel oliebehandling  

Denne anvisning gælder for alle 

ubehandlede eller ludbehandlede trægulve 

Gulve under 15 m2 kan oliebehandles 

manuelt. Til større gulve anbefales, at 

oliebehandlingen udføres med makskine. 

Produkter 

Til manuel oliebehandling anvendes Trip 

Trap Trægulvolie, som fås i natur og ekstra 

hvid. 

Trægulvolie Natur anvendes til mørke 

hårdttræsgulve som merbau, teak, 

mahogni, kirsebær, kempas m.fl. 

Trægulvolie , ekstra hvid anvendes til 

nåletræsgulve samt lyse hårdttræsgulve 

som bøg, eg, ask, ahorn og hevea. 

Til slutpolering anvendes Trip Trap Plejeolie. 

Værktøj 

Der bruges Doodlebug, blå/hvid polerepad, 

malerulle og bomuldsklude. 

Udførelse 

Overfladen skal, før behandlingen 

påbegyndes, fremstå finafslebet og 

rengjort. Eventuel ludbehandling skal være 

helt tør før oliebehandling. - Vent mindst 8 

timer. Under oliebehandlingen vil træets 

fibre rejse sig. Fiberrejsningen kan fjernes 

ved let afslibning med fint sandpapir og 

pudseklods eller rystepudser. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Maskinel oliebehandling

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Påføring 

Fordel olien (ca. 1 ltr.) jævnt på ca. 10 m2 af gulvet med rulle. Lad 

olien stå blank på overfladen i 15 minutter. 

Hæld mere olie på, hvor gulvet tørrer hurtigere ud. 

2.  Polering 

Efter 15 minutter poleres olien ned i træet med maskine og gul 

polerepad. Bliv ved til træet er mættet. 

3.  Overskydende olie og slutpolering 

Overskydende olie tørres af med bomuldsklude lagt under 

poleremaskinen. Der må ikke efterlades olie. 

Efter 4-6 timer færdigpoleres overfladen med Trip Trap Mesterplejeolie 

eller Plejeolie. 

4.  O.B.S. Klude kan selvantænde 

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares 

i metalbeholder med låg, nedsænkes i vand eller afbrændes straks 

under kontrol.

Maskinel oliebehandling af trægulve  

Denne anvisning gælder for alle 

ubehandlede eller ludbehandlede trægulve. 

Større gulvflader over 15 m2 oliebehandles 

lettest med poleremaskine. 

Produkter 

Trip Trap Mesterolie, High Solid Mesterolie 

eller Colour Oil. 

Til slutpolering anvendes Trip Trap 

Mesterplejeolie eller Plejeolie. 

Værktøj 

Der skal bruges poleremaskine, gul 

polerepad, oliefast malerulle og 

bomuldsklude. 

Udførelse 

OBS! Eventuel ludbehandling skal være helt 

tør før oliebehandling påbegyndes. - Vent 

min. 8 timer. 

Under ludbehandling vil træets fibre rejse 

sig. Ved maskinpolering kan man før 

olieringen fjerne fiberrejsningen med grøn 

polerepad. Overfladen skal før behandling 

fremstå finafslebet og rengjort. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Pleje

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Rengøring 

Området/gulvet vaskes først med Trip Trap Trærens 1:40. 

Lad gulvet tørre mindst 8 timer. Det skal være helt tørt før pleje 

påbegyndes. 

2.  Påføring 

Olien påføres med malerulle, svamp, bomuldsklude eller evt. med 

poleremaskine. Der bruges ca. 1 dl. olie til 4 m2 gulv. Anvend 

poleremaskine eller manuel polering med hvid polerepad. Til sidst 

eftertørres gulvet med fnugfri bomuldsklud. Der må ikke efterlades olie 

på overfladen. 

3.  Klude kan selvantænde 

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares 

i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller 

afbrændes straks under kontrol. 

4.  Hærdning 

Maskinpoleret gulv er forhærdet efter 4 timer ved 20 grader Celcius. 

Manuelt poleret gulv er forhærdet efter 24 timer ved 20 grader Celcius. 

Dæk af med pap i mellemtiden og undgå vask i nogle dage - for 

maskinpoleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge 

Pleje af oliebehandlede trægulve  

Oliebehandlede trægulve skal med 

mellemrum have tilført en plejende olie. 

Typisk 1-2 gange årligt for boliggulve, langt 

oftere for hårdt belastede gulve. På et gulv 

med partielt nedslidt oliebehandling kan 

man begrænse plejen til det pågældende 

område. Plejen kan udføres manuelt eller 

med maskine. 

Produkter 

Til manuel polering og pleje anvendes 

anvendes Trip Trap Plejeolie.  

Til maskinel polering og pleje anvendes 

Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie. 

Værktøj 

Poleremaskine eller Doodlebug, 

bomuldsklude, afdækningspap min. 125 

g/m2. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Rengøring

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Rensning af vanskelige pletter 

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trip Trap 

Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Blod, rødvin, kaffe m.m. 

kan fjernes med Trip Trap Pletfjerner til træ 

2.  Blandingsforhold 

Natursæbe eller Mestersæbe blandes med varmt vand i forholdet 1:40. 

Natursæbe, hvid og Mestersæbe, hvid skal omrystes. 

3.  Vask 

Anvend 2 spande. En til sæbevand og en til rent skyllevand. Vask 

gulvet med klud, moppe eller lignende. Ved at skylle kluden/moppeni 

skyllevandet mellem hvert dyp i sæbevand opnås langt det bedste 

resultat 

4.  Efterlad ikke vand på gulvet 

Olierede gulve vaskes med så lidt vand som muligt. 

Generelt må der ikke efterlades vand på gulvet. Dog skal 

sæbebehandlede gulve vaskes med nok sæbevand til, at den gamle 

sæbe opløses og dermed bliver erstattet af den ny. 

Rengøring og vask af trægulve  

Denne anvisning gælder for 

sæbebehandlede og oliebehandlede 

trægulve. Både sæbebehandlede og 

oliebehandlede trægulve rengøres ved 

sæbevask. Sæbevand opløser og fjerner 

snavs og tilføjer samtidig gulvet en 

beskyttende overflade. 

Produkter 

Trip Trap Natursæbe findes i to varianter - 

Hvid og Natur - og er både plejende og 

rengørende. Mestersæbe Hvid og Natur 

anvendes til gulve, der kræver hyppig vask 

og er kun rengørende. 

Til afrensning før oliebehandling og til 

særligt genstridige pletter anvendes Trip 

Trap Trærens. Pletter af blod, rødvin, kaffe, 

the m.v. på fyrretræ fjernes effektivt med 

Trip Trap Pletfjerner til træ.  

Værktøj 

Der skal bruges 2 stk. 10 ltr. gulvspande, 

gulvmoppe, gulvklud eller lignende, fnugfri 

bomuldsklude eller svampe. 

Udførelse 

Udførelsen kan foregå manuelt eller med 

maskine. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Slutpolering

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Rengøring 

Området/gulvet vaskes først med Trip Trap Trærens 1:40. 

Lad gulvet tørre mindst 8 timer. Det skal være helt tørt før 

slutpolering/pleje påbegyndes. 

2.  Påføring 

Olien påføres med malerulle, svamp, bomuldsklude eller evt. med 

poleremaskine. Der bruges ca. 1 dl. olie til 4 m2 gulv. Anvend 

poleremaskine eller manuel polering med hvid polerepad. Til sidst 

eftertørres gulvet med fnugfri bomuldsklud. Der må ikke efterlades olie 

på overfladen. 

3.  O.B.S. Klude kan selvantænde 

Olierede klude eller svampe kan selvantænde og skal derfor opbevares 

i metalbeholder med tætsluttende låg, nedsænkes i vand eller 

afbrændes straks under kontrol 

4.  Hærdning 

Maskinpoleret gulv er forhærdet efter 4 timer ved 20 grader Celcius. 

Manuelt poleret gulv er forhærdet efter 24 timer ved 20 grader Celcius. 

Dæk af med pap i mellemtiden og undgå vask i nogle dage - for 

maskinpoleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge. 

Slutpolering af oliebehandlede 

trægulve  

Denne anvisning gælder for trægulve, som 

fremstår grundolierede fra fabrik, eller som 

er grundolieret efter lægning. 

Før et grundolieret gulv kan tages i brug, 

skal det poleres. Dette gælder både gulve, 

som er oliebehandlet fra fabrik og gulve, 

som grundolieres på stedet. Slutpolering 

kan udføres manuelt eller med maskine. 

Produkter 

Til manuel polering og pleje anvendes 

anvendes Trip Trap Plejeolie.  

Til maskinel polering og pleje anvendes 

Trip Trap Mesterplejeolie eller Plejeolie. 

Værktøj 

Poleremaskine eller Doodlebug, 

bomuldsklude, afdækningspap min. 125 

g/m2. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Grundafslibning med valse

 

Sådan gør du:

1.  Fej gulvet 

Løse genstande kan forårsage mærker og det er derfor vigtigt, at 

gulvet er godt fejet/støvsuget inden afslibning. 

2.  Slibepapir 

Der slibes med sandpapir i forskellige størrelser. Grovheden af 

sandpapiret afhænger af trægulvets udseende - jo værre, gulvet ser 

ud, jo grovere skal sandpapiret være. Følgende kan bruges som 

udgangpunkt, når du skal vælge hvilken kornstørrelse, der skal startes 

med :  

Korn 24: Ved vaskebræteffekt samt megen fernis 

Korn 40: Ved lille vaskebræteffekt samt lak/lud 

Korn 60: Ved malingrester, lim og småridset gulv.  

Starter man med korn 24, skal der efterfølgende slibs med korn 40 og 

60, mens man med korn 40 som udgangspunkt skal fortsætte med 

korn 60. Endelig finslibes med gulvet med korn 80 efterfulgt af korn 

100 og korn 120. 

3.  Afslibning 

Slib efter nedenstående mønster 

4.  Slib diagonalt 

Start med at slibe diagonalt indtil lak og ujævnheder er forsvundet. 

Forsæt med at slibe i modsat diagonal med højere kornstørrelse. 

Starter man eksempelvis med korn 24, skal den modsatte diagonal 

slibes med korn 40. 

5.  Slib gulvet jævnt 

Gulvet slibes med korn 60 på langs af plankerne til det er helt jævnt. 

Afsluttende finslibes - igen på langs af plankerne - først med korn 80, 

derefter med korn 100 og slutteligt med korn 120.  

N.B. Slibestøv kan selvantænde i slibemaskinens 

opsamlingspose. Tøm posen over i en affaldssæk, som stilles 

udendøre. 

6.  Brug kantsliber 

Langs vægge og lignende slibes der med kantsliber. Svært tilgængelige 

steder slibes i hånden. 

7.  Rengøring 

Efter endt slibning rengøres alle rummets overflader for slibestøv. Tøm 

efterfølgende støvsugerens pose, da slibestøvet kan 

selvantænde. 

Grundafslibning  

Grundafslibning med valsesliber anvendes 

ved renovering af gamle, slidte trægulve, 

der er kendetegnede ved en eller flere af 

følgende faktorer:  

- overflade der er behandlet med lak/fernis 

- slidte planker med dybe ridser, genstridige 

pletter, klatter af maling, mørtel etc.   

- krumme, uens slidte planker - den 

såkaldte vaskebrætseffekt.  

Før afslibning 

Før afslibning skal gulvet opfylde følgende 

krav: 

- Gulvet skal ligge fast og stabilt, da der 

ellers kan komme ridser/mærker i træet 

efter afslibingen.  

- Søm eller skruer skal være 

dykket/forsænket mindst 2 mm. Er søm 

eller skruer ikke forsænkede, kan 

slibepapiret eller valsen ødelægges og der 

vil være risiko for at evt. gnister kan 

antænde slibestøvet i slibemaskinens pose.  

- Gulvoverfladen skal være fri for fedt, 

silikone o.s.v.  

- Alle sand- og fejelister langs fodpaneler og 

døre bør fjernes, så der kan slibes helt ud til 

kanterne.  

Værktøj 

Der skal bruges en slibemaskine samt 

kantsliber. Desuden sandpapir korn 24 - 

120, pudseklods, støvmaske, høreværn 

samt plast og tape til afdækning af 

dørhuller, inventar m.v. 

Vigtigt 

Denne anvisning er vejledende. Følg 

altid slibemaskineleverandørens 

anvisninger.  

Efter afslibning 

Efter afslibning skal gulvet grundbehandles. 

Trip Trap anbefaler følgende behandlinger:  

Fyrretræsgulve:  

Ludbehandling 

Grundbehandling, der forhindrer gulning. 

Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling  

Sæbebehandling 

Mætter træet og giver en robust overflade 

Manuel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

mindre gulvflader 

Maskinel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

større gulvflader 

Hårdttræsgulve (ex. eg, ask, merbau, 

teak) 

Ludbehandling 

Grundbehandling af lyse hårdttræssorter 

som ask, bøg, birk, hevea. Bleger træet, så 

de lyse nuancer holder længere. Efterfølges 

af sæbe- eller oliebehandling.  

Manuel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

mindre gulvflader 

Maskinel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

større gulvflader 
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Sidst opdateret d. 10-09-2004 

8.  Grundbehandling 

Den nyafslebne overflade skal hurtigst muligt grundbehandles. Til 

venstre kan du læse mere om de forskellige behandlingsmetoder. 

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Afslibning med polermaskine

 

Sidst opdateret d. 10-09-2004 

Sådan gør du:

1.  Fej gulvet 

Løse genstande kan forårsage mærker og det er derfor vigtigt, at 

gulvet er godt fejet/støvsuget inden afslibning. 

2.  Slibenet 

Afhængig af gulvets tilstand vælges slibenet af varierende grovhed. Er 

gulvet meget ridset, startes med korn 60, hvorefter der slibes med 

korn 80, 100, 120. er gulvet knapt så ridset, kan der evt. startes med 

korn 80. Slibenettet monteres under en grøn pad på polerermaskinen. 

3.  Slib diagonalt 

Start med at slibe diagonalt indtil ridser og ujævnheder er forsvundet. 

Fortsæt med at slibe i modsat diagonal med højere kornstørrelse. 

4.  Slib jævnt 

Gulvet finslibes på langs af plankerne med korn 100 og 120. 

5.  Rengøring 

Efter endt slibning, rengøres alle rummets overflader for slibestøv. 

Tøm efterfølgende støvsugerens pose, da slibestøvet kan 

selvantænde. 

6.  Grundbehandling  

Den nyafslebne overflade skal hurtigt muligt grundbehandles. Til 

venstre kan du læse mere om de forskellige behandlingsmetoder. 

Slibning med poleremaskine  

Slibning med poleremaskine anvendes når 

gulvet kun har mindre ridser og små pletter, 

men plankerne i øvrigt er lige og regulære. 

Slibning foregår med et slibenet, der 

monteres under en grøn pad på 

poleremaskinen.  

Før afslibning 

Før afslibning skal gulvet opfylde følgende 

krav: 

- Gulvet skal ligge fast og stabilt, da der 

ellers kan komme ridser/mærker i træet 

efter afslibningen.  

- Søm eller skruer skal være 

dykket/forsænket mindst 2 mm. Er søm 

eller skruer ikke forsænkede, kan 

slibepapiret eller valsen ødelægges og der 

vil være risiko for at evt. gnister kan 

antænde slibestøvet i slibemaskinens pose.  

- Gulvoverfladen skal være fri for fedt, 

silikone o.s.v.  

- Alle sand- og fejelister langs fodpaneler og 

døre bør fjernes, så der kan slibes helt ud til 

kanterne.  

Værktøj 

Der skal bruges en poleremaskine, pad 

samt slibenet i varierende kornstørrelser.  

Vigtigt 

Denne anvisning er vejledende. Følg 

altid poleremaskineleverandørens 

anvisninger.  

Efter afslibning 

Efter afslibning skal gulvet grundbehandles. 

Trip Trap anbefaler følgende behandlinger:  

Fyrretræsgulve:  

Ludbehandling 

Grundbehandling, der forhindrer gulning. 

Efterfølges af sæbe- eller oliebehandling  

Sæbebehandling 

Mætter træet og giver en robust overflade 

Manuel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

mindre gulvflader 

Maskinel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

større gulvflader 

Hårdttræsgulve (ex. eg, ask, merbau, 

teak) 

Ludbehandling 

Grundbehandling af lyse hårdttræssorter 

som ask, bøg, birk, hevea. Bleger træet, så 

de lyse nuancer holder længere. Efterfølges 

af sæbe- eller oliebehandling.  

Manuel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

mindre gulvflader 

Maskinel oliebehandling 

Optimal beskyttelse og flot overflade på 

større gulvflader 

  

  

  

  

  

Naturlig træpleje med holdbare resultater. 
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Afslibning

 

Sådan gør du:

1.  Rengøring 

Fej gulvet. Løse genstande kan forårsage mærker under afslibning. 

2.  Valg af sandpapir 

Der slibes med sandpapir i forskellige grovheder startende med det 

groveste. Jo hårdere træ, jo grovere sandpapir. Følg 

slibemaskineleverandørens anvisning. 

3.  Afslibning af (nye) gulve med mindre krumninger og 

niveauforskelle 

Gulvet slibes så vidt muligt parallelet med plankene. Start med korn 

40-100 efter behov. Slut af med korn 120 eller finere. 

4.  Afslibning af ældre lakerede gulve 

1. Slib diagonalt med sandpapir korn 24 indtil lak og ujævnheder er 

fjernet. Brug evt. slibeolie. 

2. Slib med korn 36 i modsat diagonal. 

3. Slib med korn 60 til gulvet er helt jævnt. 

4. Afsluttende slibes på langs ad plankerne med korn 100-120. Hvis det 

ønskes kan slibes endnu en gang med finere korn. 

5.  Kantslibning 

Langs vægge og lignende slibes med kantsliber. Svært tilgængelige 

steder slibes i hånden. 

6.  Rengøring 

Efter afslibning rengøres alle rummets overflader for slibestøv 

7.  Grundbehandling 

Den nyafslebne gulvoverflade skal hurtigst muligt grundbehandles med 

lud og sæbe, eller olie 

Afslibning  

Denne anvisning gælder for afslibning af 

trægulve - massive og lamelgulve - uanset 

overfladebehandling. Nylagte 

hårdttræsplank og stavparket kræver 

afslibning med en valsesliber efter lægning, 

og før færdigbehandling iværksættes. 

Desuden anvendes afslibning i forbindelse 

med renovering af gamle trægulve. 

Værktøj 

Der anvendes slibemaskine samt kantsliber, 

sandpapir korn 24-120 (afhængig af 

træsort, tidligere behandling m.v.), 

pudseklods, støvmaske og høreværn samt 

plast og tape til afdækning af dørhuller, 

inventar m.v. 

Udførelse 

Sandpapirets kornstørrelse for første 

afslibning afhænger af træsorten. Jo 

hårdere træ, jo lavere korntal. Ved 

afslibning af lak og fernis bruges slibelie for 

at undgå, at det brænder fast i sandpapiret. 

Følg altid maskinleverandørens anvisninger. 
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