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OVERFLADER 

Dette materiale giver en skematisk oversigt over nogle forskellige overflader og indeholder:  
- Beskrivelse og egenskaber 
- Hvor de anvendes 
- Hvordan de skal gøres rene 
- Hvad de ikke kan tåle 

 

Hårdhed på overflader og Mohs´ hårdhedsskala 
Forskellige overflader har forskellig hårdhed og kan dermed tåle mere eller mindre slid. En 
overflades hårdhed kan angives på Mohs’ hårdhedsskala. En blød overflade som f.eks. talkum har 
en lav talværdi på 1, mens en hård overflade som diamant har en høj værdi på 10 på Mohs’ 
hårdhedsskala.   
Skalaen blev opstillet i 1824 af den østrigske mineralog Friedrich Mohs (1773-1839) 
På skalaen blev opstillet følgende ti mineraler, med den blødeste først og den hårdeste til sidst: 
talkum, gips, calcit, fluorit, apatit, feldspat, kvarts, topas, korund og diamant. 
 
Disse mineralers hårdhed kan opstilles sammen med skurenylon og nogle af de overflader vi kender 
til i rengøringsbranchen.  
 

 

       Mineral        Skurenylon                                   Overflade   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

talkum      

gips  hvid skurenylon zink, sølv, asfalt, tin 

calcit gul skurenylon  marmor, aluminium, kobber, guld 

fluorit blå skurenylon  jern, linoleum  

apatit    vinyl 

feldspat  rød skurenylon  stål 

kvarts grøn skurenylon glas porcelæn 

topas    krom 

korund  sort skurenylon 

diamant  
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En overflade, der ligger på skalaen med en hårdhed på ca. 4 f.eks. linoleum kan ikke ridses af hvid 
og gul skurenylon, men bliver ridset af rød, grøn og sort skurenylon.  
En overflade som stål med en hårdhed på ca. 4 kan ikke ridses af hvid, gul og blå skurenylon men 
bliver ridset af grøn og sort.   
En overflade kan også beskrives som porøs og ikke porøs. Dette kan sammenlignes med ”åbne” og 
”lukkede overflader”. En porøs/åben overflade vil have brug for et plejemiddel og pletter kan være 
svære at fjerne. En sådan overflade skal derfor mættes godt med et plejemiddel.  
En ikke porøs overflade/lukket overflade er ikke plejekrævende på samme måde. Et plejemiddel vil 
ikke kunne trænge ned i overfladen.   
 
Hvis overfladen kræver en plejefilm f.eks. linoleum vil brug af mikrofiber udtørre linoleum og 
dermed ødelægge overfladen på længere sigt.  
 
Når der skal vælges en overflade, hvad enten det gælder gulve eller inventar, borde eller vægge, er 
der ofte mange hensyn, der skal tilgodeses.   
Arkitekten, brugeren og rengøringsassistenten har forskellige hensyn at tilgodese – for 
rengøringsassistenten er det er vigtigt, at overfladerne er nemme at vedligeholde.   
Når en overflade er valgt, er det også vigtigt, at denne bliver behandlet, som det er anbefalet fra 
leverandørens vejledning – ellers kan der opstå problemer med hensyn til garantien på produktet.  
Indenfor gulvbranchen, Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO) udarbejdes 
”Gulvfakta” gennem et samarbejde med leverandører og entreprenører i gulvbranchen. Der er 
udarbejdet særlige mærkninger og piktogrammer der giver kunden/brugeren en god oplysning 
omkring produkternes egnethed til forskelligt brug  
 
 

 

 

 

I skemaet med overflader bliver forskellige typer af rengøringsmiddel nævnt – for alle gælder det, at 
det er rengøringsmidler opblandet i vand efter producentens anvisning.  
Enkelte steder er brug af mikrofiberklud også foreslået. Mange steder, anbefales universalmiddel og 
dermed er det en overflade, der ikke har brug for nogen form for plejemiddel. Her kan 
mikrofiberklud/moppe også anbefales.   
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Oversigt over forskellige overflader, egenskaber og rengøring 
 
Betegnelse Beskrivelse og 

egenskaber 
Anvendelse Rengøring Tåler ikke 

 
Aluminium 

 
 
 

 
Gråt, forholdsvis blødt 
metal. Ændres ikke ved 
luftens påvirkning, dvs. 
det skal ikke pudses. Let 
at holde ren, men ridses 
let.  

 
Dør- og 
vinduesrammer, 
inventar, understel 
til reoler, borde, 
køkkenredskaber 
mv. 

 
Afvaskning med 
universalmiddel. 
Hvidskurenylon kan bruges 
på pletter, der sidder fast.   

 
Stærke syrer, 
stærke alkali, 
slibemidler og 
klor.  

 
Asfalt 

 
 
 

 
Tæt, støbt, mørk 
gulvbelægning. Findes i 
bl.a. sort, rødbrun og 
grøn. Tåler vand, er 
meget slidstærkt og 
revner normalt ikke, men 
kan få mærker af tunge 
ting.   

 
Ofte som 
gulvbelægning i 
lokaler med stor 
trafik. Fås også 
som fliser. 
Polishbehandles 
ofte efter det er 
lagt.  

 
Ubehandlet asfalt skal 
vaskes med 
vaskeplejemiddel. 
Polishbehandlet asfalt 
rengøres med 
universalmiddel. Asfalt kan 
også vedligeholdes med 
specialpolish i vaskevandet.  

 
Stærke syrer, 
stærke alkali, 
fedt, olie og 
organiske 
opløsningsmidler. 

 
Beton 

 
 
 
 

 
Gråt eller hvidgråt, kan 
også være gennemfarvet 
med cementfarve. Porøst 
med ru overflade. Kan 
være malet, se maling. 
Slidstærkt, men 
vanskeligt at gøre rent 
pga. den ru overflade. 
Støver let. Tåler vand. 

 
Gulve og vægge. 

 
Vaskes med 
universalmiddel evt. 
vekselvask med 
vaskeplejemiddel. Kan 
også støvsuges. 

 
Syrer, fedt og olie 
laver pletter fordi 
det bliver suget 
ned i den porøse 
overflade.  

 
EDB-udstyr 

 
 

 
Overfladen på dette 
udstyr er ofte plast + evt. 
aluminium.  

 
EDB-udstyr 
Kabinet, tastatur.  

 
Kabinet og tastatur kan 
aftørres med en hård 
opvredet klud med 
universalmiddel eller brug 
evt. en mikrofiberklud. Der 
er også fremstillet 
specialvådservietter hertil. 
Vedr. skærme – de nyere 
fladskærme tåler kun 
specialmiddel fremstillet til 
disse.   

 
Fugt, stærke 
syrer, stærke 
alkali, slibende 
midler.  
 

 
Emalje 

 
 
 

 
Emalje er smeltet 
glasmasse, som er påført 
metalplader. Let at 
rengøre, men ridses let. 
Overfladen er sprød og 
kan derfor revne ved slag 

 
Badekar, 
håndvaske, 
køkkenvaske, og 
komfurer. 

 
Vaskes med sanitets- eller 
universalmiddel. Hvid 
håndskurenylon kan bruges 
på fastsiddende pletter.  

 
Syrer og slibende 
midler. 
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Fliser 

 
 

 
Fremstilles af keramisk 
materiale som glaseres 
for at få en jævn og stærk 
overflade. Findes i 
mange farver. Let at gøre 
rene. Bliver ikke ødelagt 
af konstant fugt.  

 
Vægge i sanitære 
rum, lokaler til 
fødevareindustri, i 
butikker og andre 
steder, hvor man 
kræver en høj 
hygiejnisk 
standard. 

 
Vaskes med sanitets- eller 
universalmiddel. Ved 
grundig rengøring skal 
man:  
1) skylle med vand  
2) fjerne fedtbelægninger 
med alkalisk middel 
3) skylle med vand  
4) fjerne kalkbelægninger 
med et surt middel   
5) skylle med vand. 

 
Slibende midler. 
Fugerne kan ikke 
tåle syrer. 

 
Glas 

 
 

 
Fås i glat, matteret eller 
bølget og i forskellige 
farver. Kan tåle vand, 
både sure og alkaliske 
rengøringsmidler og 
organiske opløsnings-
midler. 

 
Vinduesglas, 
spejle, bordplader 
og vaser. 

 
Rent vand, evt. med lidt 
universalmiddel. Der kan 
også anvendes specielt 
glasrengøringsmiddel. 
Mikrofiberklud til glas kan 
også anvendes eller 
glasskind.   

 
Slibende midler 
og hårde 
skurenylon. 

 
Granit, natur 

 

 
Natursten og meget 
stærkt materiale. Meget 
modstandsdygtigt 
overfor ridser og 
kemikalier. 

 
Gulve og 
bordplader 

 
Vaskes med 
universalmiddel, hvis man 
ønsker en overfladefilm, 
kan der vaskes med 
vaskeplejefilm, vekselvask.  

 
Fugematerialet 
tåler normalt ikke 
syrer. Stærkt 
slibende midler. 

 
Klinker 

 
 
 

 
Fremstillet af 
hårdtbrændt ler. 
Fremstillet i mange 
former, størrelser og 
farver. 
Teglklinker og 
uglaserede klinker er 
porøse. Slidstærke og 
vandfaste.  

 
Gulve i våde rum 
og arealer med 
stort slid.  
Mange klinker kan 
anvendes både som 
gulv og væg-
beklædning. 

 
Vaskes med universal-
middel. Hvis man ønsker 
en plejefilm, kan man 
benytte vaskeplejemiddel, 
og vekselvask. 
Tegl og porøse klinker 
kræver vaskeplejemiddel. 
Kan periodisk skures med 
grundrengøringsmiddel.   

 
Fugerne kan 
normalt ikke tåle 
syrer.  

 
Kork 

 
 
 

 
Blødt, brunligt, porøst 
materiale. Fremstilles af 
bark fra korkegen og er 
ofte påført en pvc-film 
eller en lak. Blødt og 
behageligt at gå på. God 
isoleringsevne. Får 
mærker af tunge møbler. 

 
Gulve og vægge. 
Opslagstavler. 

 
Vaskes med 
universalmiddel. 

 
Stærke alkali,  
salmiak og 
overdreven brug 
af vand. Slibende 
midler og 
organiske 
opløsningsmidler. 

 
Krom 

 
 
 

 
Skinnende metal. 
Fremstilles i flere 
kvaliteter. Hård, glat 
overflade, som er let at 
holde ren. 

 
Belægning på 
vandhaner og rør. 

 
Vaskes med 
universalmiddel eller 
sanitetsmiddel. 

 
Stærke syrer og 
alkalier samt 
stærkt slibende 
midler.  
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Kunstmarmor 

 

 
Fremstilles af 
marmorpulver med 
bindemiddel. Ved at 
polere materialets 
overflade, bliver det 
vandbestandigt. 
Ligner marmor af 
udseende. 
Kan være PVC-
behandlet eller 
acrylbehandlet.  

 
Bordplader og 
vindueskarme samt 
håndvaske. 

 
Vaskes med 
universalmiddel eller 
sanitetsmiddel. Tørres 
grundigt efter. Kan evt. 
voksbehandles.  

 
Syrer og slibende 
midler. Spild skal 
straks tørres op. 
PVC-
behandlingen kan 
ikke tåle 
organiske 
opløsningsmidler. 

 
Linoleum 

 

 
 

 
Fremstilles af kork-, 
træmel og linolie, som 
ofte påføres et  jutevæv 
eller et syntetisk 
underlag. Det fås 
ensfarvet og marmoreret 
i 2 -7 mm tykkelse. 
Banerne kan være svejset 
sammen. Ved den 
korrekte behandling er 
linoleum meget 
slidstærkt. Linoleum er 
”levende” og reparerer 
småskrammer med tiden.  

 
Gulve og borde. 

 
Ubehandlet linoleum: tør-
/fugtmopning, støvsugning, 
vask med vaskeplejemiddel 
og vekselvask med 
universalmiddel.  
Polishbehandlet linoleum: 
tør-/fugtmopning, 
støvsugning vask med 
universalmiddel. Linoleum 
leveres ofte med et tyndt 
siliconelag på overfladen - 
en såkaldt 
”håndværkerfilm” dette for 
at beskytte overfladen mod 
slid fra redskaber og 
maskiner. Det vil slides af 
efterhånden.   

 
Ubehandlet: 
organiske 
opløsningsmidler, 
stærke alkalier, 
syrer og stærkt 
slibende midler. 
Polishbehandlet: 
stærke alkalier, 
syrer og stærkt 
slibende midler 
samt organiske 
opløsningsmidler, 
bortset fra 
terpentin og 
petroleum.  

 
Læder 

 

 
Garvede dyrehuder. Der 
findes to typer: 
1) dækfarvet læder; 
læderet har fået et 
beskyttende lag af 
dækfarve. Tager kun lidt 
imod snavs. Pletter er 
normalt lette at fjerne  
2) naturfarvet læder; 
ufarvet læder uden 
overfladebeskyttelse. Det 
kan enten være vege-
tabilsk garvet eller 
kromgarvet, anilinfarvet. 
Er meget modtageligt for 
snavs, fedt og vand. 
Læderet er blødt.   

 
Stole og sofaer. 

 
Dækfarvet læder: Lav en 
sæbespåneopløsning, heraf 
bruges kun skummet, 
påføres med en klud og 
efter et par min. eftertørres 
med en tør klud.  
Naturlæder: Afstøves med 
en tør klud, kan evt. 
støvsuges.  

 
Dækfarvet læder: 
organiske 
opløsningsmidler 
og overdreven 
brug af vand.  
Naturlæder: vand, 
organiske 
opløsningsmidler 
og voks.  
Læder ridses af 
skarpe genstande. 

 
Maling 

 
 

 
Blank, halvblank eller 
mat. Slidstyrken og 
vandbestandigheden 
afhænger af malingens 
sammensætning og 
glans. Jo mere glans des 
mere vaskbar. 

 
Døre, vinduer, 
vægge, lofter, 
gulve og inventar. 

 
Rengøres med 
universalmiddel, matte 
malinger er ikke vaskbare. 
Enkelte vaskeplejemidler 
uden voks kan med fordel 
bruges til blanke malede 
døre for at fjerne fedtede 
fingermærker.  

 
Slibende midler, 
stærke alkalier og 
organiske 
opløsningsmidler. 
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Marmor 

 
 
 
 

 
Marmor er en type 
kalksten. Den findes i 
flere farver og mønstre 
afhængig af oprindelsen. 
Kan være poleret og 
PVC-behandlet.  Marmor 
er porøst og opsuger fugt 
og snavs. Kan beskyttes 
med polering. Marmor 
reagerer på madvarer 
med syreindhold. 

 
Bordplader, 
vindueskarme, 
gulve og vægge. 

 
Tørmoppes eller støvsuges. 
Vaskes med 
universalmiddel og 
vaskeplejemiddel, 
vekselvask. Til håndvaske 
bruges et sanitetsmiddel.   

 
Syrer, slibende 
midler og 
konstant fugt.   

 
Messing 

 
 
 
 

 
Gulligt metal, der er en 
blanding (legering) af 
kobber og zink. Kan 
være behandlet med lak. 
Ændrer farve, når det 
påvirkes af luften. Irrer 
ved konstant fugt.    

 
Dørgreb, beslag, 
armatur, 
pyntegenstande 
mv.   

 
Ubehandlet: aftørres med 
universalmiddel. Pudses 
efter med en tør klud. 
Pudses efter behov med 
specialmiddel.  
Lakeret: afstøves eller 
aftørres med 
universalmiddel. 

 
Syrer og stærke 
alkalier samt 
stærkt slibende 
midler. Lakeret: 
tåler ikke 
organiske 
opløsningsmidler. 

 
Mursten 

 
 

 
Fremstillet af ler. 
Slidstyrken afhænger af 
leret og brændingen. Fås 
i forskellige farver og 
strukturer. Kan være 
ubehandlet eller 
behandlet med 
termoplastisk lak eller 
maling. Varme og 
lydisolerende. 
Ubehandlede mursten 
suger vand og er 
vanskelige at holde rene. 

 
Gulve, vægge og 
vindueskarme.  

 
Vægge: støvsuges. 
Gulv, ubehandlet: 
støvsuges, kan evt. vaskes 
med vaskeplejemiddel og 
vekselvask med 
universalmiddel.  
Gulv, behandlet: rengøres 
med universalmiddel. 

 
Ubehandlede 
vægge kan ikke 
tåle vand i større 
mængder.  

 
Plast-laminat 

 

 
Fremstilles af flere lag 
papir, der er limet 
sammen med plast. 
Næstøverste lag er farvet 
eller mønstret. Det 
øverste lag består af 
tyndt melaminplast. 
Tåler vand og 
rengøringstemperatur op 
til 100º C.  
Kan tåle sure og 
alkaliske rengørings-
midler. Let at holde rent.  

 
Bordplader, vægge 
og skabslåger. 

 
Vaskes med 
universalmiddel. Rande 
efter flasker kan fjernes 
med koncentreret 
universalmiddel. 

 
Slibende midler 
ødelægger 
overfladen, så der 
bliver adgang til 
papirlaget indeni.  

 
Porcelæn 

 

 
Tæt keramisk materiale, 
som normalt er glaseret 
for at opnå større 
slidstyrke. Tåler vand, 
syrer og alkalier.  

 
Toiletter, urinaler, 
håndvaske mm.  

 
Universalmiddel eller 
sanitetsmiddel og hvid 
skurenylon. Kan periodisk 
afkalkes med kalkfjerner. 

 
Hårde slibende 
midler. Kan blive 
angrebet ved brug 
af stærke alkalier 
samt saltsyre.  
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Rustfrit stål 

 
 
 

 
Blankt eller mat stål, der 
er fremstillet af jern tilsat 
krom eller nikkel. Fås i 
flere kvaliteter. Tåler 
vand, svage syrer og 
alkalier. Har en glat 
overflade og er derfor let 
at holde rent. 

 
Håndvaske, 
udslagskummer, 
borde og inventar.  

 
Universalmiddel eller 
sanitetsmiddel. Kalkpletter 
kan fjernes med svag syre 
og hvid skurenylon. Skylles 
med rent vand. Hvis pH-
værdien er under 5 skal 
rengøringsmidlet indeholde 
inhibitor for ikke at 
ødelægge overfladen.  

 
Stærke syrer. 
Stærkt slibende 
midler. Klor kan 
lave pletter på 
stål.    

 
Skifer 

 
 
 

 
Natursten med ru eller 
poleret overflade. Skifer 
betyder at strukturen i 
naturstenen er lagdelt – 
at en sten brydes i tynde 
plader. Farverne er sort, 
grå, grøn eller rødlig. 
Kvaliteten er svingende.  
Tåler vand, men er 
modtageligt for stød og 
ridser. 

 
Gulve, bordplader 
og vindueskarme. 

 
Vaskes med universal-
middel. Hvis man ønsker 
en overfladefilm kan 
vekselvaskes med 
vaskeplejemiddel.  
Herudover findes der 
specialpolisher og særlige 
stenolier.  

 
Fugematerialer 
tåler normalt ikke 
syrer.  

 
Stiftmosaik 

 
 
 

 
Keramisk materiale, som 
evt. glaseres. Små 
firkantede ”fliser” som 
leveres på et net af 
nylon. Let at rengøre, 
vandbestandig. 

 
Oftest som gulv-
belægning i 
vådrum, også på 
vægge og borde.  

 
Vaskes med 
universalmiddel eller 
sanitetsmiddel. Hvis man 
ønsker en overfladefilm på 
uglaseret mosaik, kan 
vaskes med vaske-
plejemiddel, vekselvask.  

 
Slibende midler. 
Fugerne kan ikke 
tåle syrer. 

 
Tabletgulv af 
syntetisk gummi 

 
 
 

 
Fremstilles af syntetisk 
gummi eller en blanding 
af naturlig og syntetisk 
gummi. Fås i fliser og 
baner i mange farver.  
Meget slidstærkt og 
støjdæmpende. Der 
bliver mærker af tunge 
ting.   

 
Gulvbelægning. 
Ofte steder hvor 
der ønskes et 
skridsikkert eller 
lyddæmpende gulv. 

 
Tørmoppes, støvsuges, 
vaskes med 
universalmiddel. Kan 
polishbehandles  - og 
vaskes også med 
universalmiddel.    

 
Organiske 
opløsningsmidler 
og slibende 
midler. 

 
Tavle/kridt 

 

 
Fremstilles af spånplade 
belagt med karton og 
malet med speciel to-
komponentmaling.  

 
Skrivetavler. 

 
Rengøres udelukkende med 
rigeligt koldt vand (for at 
undgå striber) med en klud, 
svamp eller inventarmop.    

 
Vaskeplejemidler 
og syrer. 

 
Tavle 
/whiteboard 

 

 
Stålplade belagt med 
keramik. Magnetisk. 

 
Skrivetavle hvor 
man anvender en 
special whiteboard-
tush. 

 
Aftørres med speciel 
filtsvamp. Kan periodisk 
rengøres med inventarmop 
m/koldt vand, universal-
middel eller specialmiddel.  

 
Slibende midler.  
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Terrazzo 

 
 

 
Fremstilles af 
marmorskår, som 
blandes med hvid eller 
farvet cement. Tåler 
vand og er let at gøre 
rent. Slidstærkt og glat. 

 
Gulve i vådrum, 
trapper og gange 
samt vaskebord-
plader. 

 
Universalmiddel og 
vaskeplejemiddel u/ voks, 
vekselvask. Pletter af kalk 
og rust kan man fjerne med 
slibemidler. 

 
Syrer. Bliver 
glatte af 
vaskeplejemidler 
med voks. 

 
Toiletsæder 
 

 
 
 

 
Kan være af forskellige 
former for plast, f.eks. 
PE (polyethylen), ABS 
(acrylnitrilbutolienstyren
) og carbamidplast – eller 
af lakeret træ. Findes i 
forskellige farver. Tåler 
vand og svage alkalier.   

 
Toiletter. 

 
Universalmiddel eller 
sanitetsmiddel og evt. en 
hvid skurenylon. 

 
Stærke alkalier, 
syrer, slibende 
midler og 
acetone. 

 
Tekstiler 
Møbelstoffer og 
tæpper 

 

 

 
Tekstile gulvbelægninger 
og møbelstoffer kan være 
fremstillet af polyamid, 
polypropylen eller uld – 
eller en blanding af disse. 
Isolerende og 
lyddæmpende. Kan være 
imprægneret med 
brandhæmmende 
materialer. 

 
Gulvbelægning og 
møbler. 

 
Støvsugning.  
Pletter kan evt. fjernes med 
en våd mikrofiberklud. 
Alternativt: 
korrekt pletfjerning og 
tæppe- / møbelrens.   

 
Kan ikke tåle for 
meget vand.  
Man skal altid 
være meget  
opmærksom på 
underlaget ved 
rensning.  

 
Vinyl 
Polyvinylchlorid 
PVC 

 
 
 

 
Findes i flere typer enten 
gennemfarvede eller 
laminerede i 2 til 6 lag. 
Det øverste lag er det 
stærkeste. Laves i fliser 
eller baner. Banerne kan 
være svejset sammen. 
Fås som antistatisk og 
skridsikkert. Slidstærkt 
og tåler vand og alkalier. 
Let at rengøre. Kan gøres 
helt vandtæt. 

 
Gulve, vægge og 
tapet.  

 
Ubehandlet og 
polishbehandlet: 
universalmiddel.  
Skridsikre gulve – altid kun 
med universalmiddel. 
Antistatiske, f.eks. i edb-
rum, elektronikrum, rum 
med eksplosive stoffer: 
universalmiddel eller et 
specialmiddel til ledende 
gulve.  

 
Organiske 
opløsningsmidler 
og slibende 
midler. 
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Træoverflader. 
 
Træ findes på mange forskellige overflader; gulve, vægge, vinduesrammer, døre, lofter, bordplader, 
møbler, fodlister, paneler mm.  
Træ kan bearbejdes, så det får den styrke eller det udseende, som er ønskeligt til det givne produkt. 
Træet kan betegnes og beskrives som massivt, i finér, i parket, i planker mm.  
Træ kan være ubehandlet, imprægneret eller overfladebehandlet med maling, lak, lud eller olie.  
Gulve, lofter og inventar kan også være af laminat, her er der tale om et materiale med en overflade 
af plastlaminat, hvis udseende ligner træ.  
 
 
Træ/overflade Beskrivelse og 

egenskaber 
Rengøring Tåler ikke 

 
Lakeret 

 

 

 
F.eks. eg, fyr, mahogni 
og bøg. 
Lakken kan være enten 
blank eller mat. 

 
Afstøvning, aftørring, universalmiddel. 

 
Fugt, varme, 
organiske 
opløsningsmidler, 
skarpe genstande 
og slibemidler.  

 
Laminat 

 
 

 
En overflade der kan 
ligne træstrukturen.  
Anvendes til gulve, døre, 
borde, køkkenelementer, 
inventar mm.  

 
Afstøvning, aftørring, universalmiddel. 

 
Skarpe genstande 
og slibende 
midler.  

 
Oliebehandlet 

 

 
F.eks. teak, bøg, eg, 
merbau, ask, jatoba.  
Gulve, bordplader og 
møbler 

 
Oliebehandlet træ bør vaskes mindst muligt for 
ikke at fjerne for megen olie.   
Daglig rengøring: tørmopning eller støvsugning 
brug evt. olieklude.  
Grundig rengøring: Fugtovertørring.   
Der findes specialmidler til olierede gulve.  

 
Fugt, varme. 

 
Ludbehandlet 

 

 
Lyse træsorter f.eks. fyr, 
bøg.  
Gulve og møbler.  

 
Daglig rengøring: afstøvning.  
Vask med sæbespåner. 

 

 
Ubehandlet 

 

 
Fyr, eg, bøg.  
Gulve og møbler. 

 
Daglig rengøring: afstøvning. Vask med 
sæbespåner.  

 
Alle former for 
snavs. 

 
 


