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Stell og vedlikehold av oljet parkett- og heltregulv 
 
Parketten er laget av utvalgte tresorter spesielt tørket og behandlet for å tåle det skandinaviske klimaet. Slike 

spesialtørkede naturprodukter skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. 

 

Generelle råd 

Sand og vann er det som først og fremst skader parketten, og bør fjernes snarest mulig. Sand riper opp 

overflaten, og vann kan trenge ned i treverket og misfarge parketten. Bruk beskyttende filtknotter under 

stol ben og lignende. Luftfuktigheten i rommet er viktig for velvære både for mennesker og tregulv. 

Ideell luftfuktighet i rommet er 40 – 60 % RF ved ca. 20C.  

Hvis fuktigheten går under 30 %, er det fare for tørking, oppsprekking og kuving på bordene, kan 

forekomme. Dette vil gå tilbake når fuktigheten i bygget blir høyere. Hvis dette skjer, anbefales det at 

man benytter luft fukter i vintermånedene. Hvis fuktigheten overstiger 70 %, kan gulv ”heve” seg. 

 

Renhold 

Parketten holdes lett ren med støvsuging, tørrmopp eller en fuktet klut. Bruk aldri skurepulver eller 

vaskemidler tilsatt ammoniakk til renhold av parkett. Det beste er en myk gulvklut og lett såpevann.  

Vi anbefaler bruk av Rubio Monocoat Soap eller Rubio Monocoat Surface Care til renhold. (Se 

bruksanvisning på flasken.)Dette vil være med på å bevare oljen på overflaten av gulvet. Bruk kun en 

fuktig klut til renhold. La aldri vann eller sand, bli liggende på parketten. 

 

Fjerning av flekker 

Flekker bør fjernes umiddelbart. Benytt Rubio Monocoat Surface Care. 

 

Vedlikeholdsoljing 

For å starte et godt vedlikehold, skal man ha 1 gangs vedlikeholdsoljing 3-5måneder etter overlevering. 

Dette for at man raskt skal kunne få en oversikt over hvor de største slitasjeområdene er, og at man ut 

fra dette kan lage en god og korrekt vedlikeholdsplan for deres gulver. 

Dersom gulvene viser tegn til å trekke vann, evt. uttørring, kontakt leverandøren for en nærmere 

innføring i vedlikeholds metoder.  

 

Skuring og rens av gulv 

Skuring og rens er mulig å utføre på oljede gulv, i stede for å slipe parketten. Dette utføres når gulvet 

begynner å bli skittent, og man ikke klarer å få det rent ved normalt vedlikehold. Dette bør utføres av 

profesjonelle. 

 

Sliping 

Vær oppmerksom på at tidspunktet for sliping er helt avhengig av hvor stor ”trafikk” gulvet har blitt 

utsatt for. Parketten kan slipes flere ganger. Etter sliping og lakkering blir gulvet igjen som nytt. Dette 

bør overlates til profesjonelle. 

 

Skader 

Skulle du være uheldig å få større skader i parketten, er det fullt mulig å bytte ut en lamell eller hele 

bord. Småskader som riper og hakk kan også på en enkel måte utbedres av fagfolk. 
 

 

 

Vår Vedlikeholds avdeling utfører sliping, oljebehandling, lakkering og reparasjon av 

alle typer parkett- og heltregulv. Kontakt oss på tel 62351000 

 

 

http://www.monocoat.us/

