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1. Generel info om vedligeholdelse af gulve  

2. Vedligeholdelse – afdelingen og din opgave 

 

1. Generel info om vedligeholdelse af gulve  

 

Gulvene i opholdsrummene i din boliger af, mærket HARO lamel-

parket 14 mm.  

 

Almindelig rengøring 

Under rengøring kan anvendes et neutralt rengøringsmiddel med 

vand. Til vedligeholdelse af gulvet kan man anvende plejeproduk-

ter, der er beregnet til lakerede overflader. Følg i begge tilfælde 

producentens doseringsvejledning.  

 

Almindelig rengøring sker ved med moppe eller støvsuger. Hvis 

gulvet er meget beskidt, kan det tørres over med en hårdt opvre-

det klud. Der skiftes vand jævnligt, således gulvet vaskes i rent 

vand. 

 

 

Der må ikke stå vand på gulvet, så brug så lidt vand som muligt.  

 

Vedligehold og rengøring af din indvendige trappe 

Rengøring af trappen kan ligesom gulvet rengøres med et neu-

tralt rengøringsmiddel med vand. 

Almindelig rengøring gøres med moppe eller støvsuger. Er gul-

vet meget beskidt, kan den vaskes med en hårdt oprevet klud. 

Vandet skal skiftes jævnligt, så trappen vaskes i rent vand. 

 

Til vedligehold af trappen kan man anvende plejeprodukter der 

beregnet til lakerede overflader.  

Følg i begge tilfælde producentens doseringsvejledning. 

 

Mindre ridser og slid i mindre områder  
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Hvis der er opstået mindre ridser i gulvet, og/eller der er mindre 

slidte områder, kan gulvet påføres en vandbaseret lakpleje efter du 

har slebet ridsen eller det slidte område væk.  

Lakpleje kan fås i byggemarkeder. Du kan eventuelt bruge pro-

dukter fra gulvfabrikanten ” Junckers”.  

 

2. Vedligeholdelse – afdelingen og din opgave 

 

Som beboer har du ansvaret for at vedligeholde gulvene, mens du 

bor i boligen. Det betyder, også at du kan gøres økonomisk ansvar-

lig for manglende vedligeholdelse af gulvene. 

 

Derfor anbefales det at forsyne stole- og bordben med filtdup-

per/glidesøm, for at undgå at beskadige overflade på gulvet ved 

hårdt slid. 

 

Ved intensiv rengøring (ved stærk tilsmudsning), bør gulvet ren-

gøres med iht. leverandørens anvisninger.  

 

Vær opmærksom på om lakoverfladen bliver brudt. Hvis ja, vedli-

gehold derefter straks gulvet.     

 

Filtdupper/glidesøm 

er værd at foretrække 

under møbler, for at 

mindske forekomst 

af slag i gulvet      


