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Et Fredsted gulv har gennemgået en lang proces fra skov til et færdigt gulv og bør vedligeholdes og plejes 
rigtigt for at sikre det bedste resultat. For at fremhæve det flotte i gulvene fra Fredsted Floors, har vi nøje 
sammensat et udvalg af behandlinger, som understøtter det autentiske naturlige udseende på et Fredsted 
gulv. Behandlingerne kombinerer brugervenlighed og et overlegent langtidsholdbart resultat. 

For at bevare udseendet på dit Fredsted gulv, har vi sammensat et tilhørende udvalg af plejemidler. 
Produkterne er brugervenlige og kan købes ved at kontakte vores salgsafdeling.

Et gulv fra Fredsted Floors

Pleje af  trægulv - rengøring

Oliebehandlede trægulve rengøres med sæbevask. Fredsted Floor sæber opløser, fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en 
beskyttende overflade.

Produkter

Fredsted Floor Soap er både plejende og rengørende. Sæben 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. Brug Fredsted Floor Soap 
efter behov. 

Ved yderligere behov for råd eller vejledning om dit Fredsted gulv, imødeser vi gerne din henvendelse.

Fredsted Floors A/S
Axel Kiers Vej 10, Hoejbjerg
8270 Aarhus
Danmark

+45 48 27 00 50
info@fredstedfloors.com

Denne vejledning tager udgangspunkt i dansk regelsæt. Der tages forbehold for nationale regler. Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om 
vores eget produkt, således 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. Da vi ikke har kontrol over den faktiske kvalitet af håndværksarbejdet, de anvendte 
materialer og forholdene på stedet, udgør denne skriftlige vejledning ikke nogen form for garanti. 

Vi tager forbehold for trykfejl. 
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Anvendelse:
Til vask af lakerede eller oliebehandlede trægulve, linoleum, kork etc.

Egenskaber:
Et effektivt gulvvaskemiddel, der efterlader en ren silkemat overflade.
Produktet fedter ikke overfladerne og er særdeles velegnet til de nye moppesystemer.

Brugsanvisning:
Der doseres mellem 20-50 ML sæbe til 10 L vand, afhængig af tilsmudsningsgraden.

Værktøj: 2 stk. gulvspande, gulvmoppe, Fredsted gulvskrubbe og gulvklud.

Sådan gør du:
1. Dunken omrystes grundigt før brug.

2. Sæben blandes med vand. Der doseres efter anvisning

3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe. Det anbefales at arbejde med 2 
spande, hvoraf  den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbe-
vand. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.

Anvendelse af  Fredsted Floor Soap - Clear

Anvendelse af  Fredsted Pletfjerner 

Andvendelse:
Til at fjerne pletter på de hårde træsorter anvendes Fredsted Pletfjerner. Det 
anbefales at afprøve produktet på et mindre synligt sted. Pletfjerner fjerner 
effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv. Fredsted 
Pletfjerner efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor 
påkrævet.

Værktøj: Håndskrubber.

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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Stain Remover

For laquered and oiled wooden floors

Clear
500 ML

FREDSTED - Defining Spaces Through Surfaces


