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SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU LAKEREDE GULVE

Dit gulv er netop blevet lakeret med en gulvlak fra Beck & Jørgensen A/S. Beck & Jørgensen er 
en dansk produktionsvirksomhed, som siden 1892, og med stort fokus på miljøet, har leveret 
kvalitetsmaling og lak til professionelle håndværkere.
Med lakeringen har dit gulv fået en beskyttende film, som sikrer dit gulv mod snavs, fedt og 
spild. Med lakeringen bliver den daglige vedligeholdelse nemmere, og gulvet forbliver smukt i 
lang tid.

VEDLIGEHOLDELSE

Daglig rengøring er vigtig, når du skal bevare dit nylakerede gulv pænt længst muligt.

Fejning og støvsugning
For at undgå unødige skader og slid er det nødvendigt at feje eller støvsuge gulvet hyppigt. 
Entréen er f.eks. et meget udsat rum. Her slæbes grus og skidt ind udefra og fodtøj sættes ikke 
altid på måtten. På et lakeret gulv virker grus som slibemiddel og sko som sandpapir.

Gulvvask
Det er desuden vigtigt at vaske gulvet jævnligt. Hvor ofte gulvet skal vaskes, afhænger af den 
belastning, det udsættes for. Normalt er en ugentlig vask tilstrækkeligt, men er der børn og dyr i 
huset, kan det være nødvendigt at vaske det hyppigere.

• Er gulvet nybehandlet, bør det ikke vaskes, før der er gået 5-7 døgn.

• Støvsug altid gulvet inden gulvvask, så du fjerner det værste skidt.

• Sørg for, at din gulvskrubbe er så lang, at den passer dig i højden.

• Brug et neutralt universalrengøringsmiddel og så lidt vand som muligt, så der ikke trænger 
vand ind under lakken gennem ridser og skader.

• Vask gulvet to gange, hvis det er meget snavset. Første gang med en våd klud – anden gang 
med en opvredet klud.

• Brug aldrig brun sæbe til rengøring. Det giver dels et kedeligt slør, dels kan du få problemer, 
når gulvet skal genlakeres.

• Undgå at træde på det nyvaskede gulv, før det er helt tørt.

• Flyt møblerne en gang i mellem, så hele gulvet bliver vasket.

• Sorte streger efter sko kan normalt fjernes med lidt rensebenzin.

Hold øje med gulvets stand
Det er vigtigt, at gulvet bliver genbehandlet inden lakken er slidt igennem. Hold derfor godt øje 
med slid og skader, og kontakt din håndværker, inden det sker.
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