
Pleje og vedligeholdelse
Nedenfor finder du en vedligeholdelses- samt plejevejledning til BV Trappens produkter. 

Man bør beskytte overfladen bedst muligt mod snavs og småsten. Dette gøres bedst ved at undgå fodtøj samt med 
regelmæssig støvsugning og vask. Ved trapper monteret nær indgangspartier anbefaler vi, at der placeres måtter 
for at forhindre vand og snavs i, at blive liggende på trinene.  Herunder finder du den mest optimale pleje for de 
forskellige overfladebehandlinger.

Lakering med klar lak
Ved denne behandling opnås der en meget slidstærk overflade. Lakering kan anvendes på alle træsorter. Lakerin-
gen foretages med 2 x lakering med mellemslibning imellem de 2 lag. Der anvendes som standard en lak med glans 
40. Vi kan også tilbyde lakering med mat lak, glans 10 eller som højglans med en lak i glans 80. 

Rengøring og vedligeholdelse
Rengøres med en klud opvredet i en mild sæbevand. (Eks. natursæbe som brun sæbe el. lign.) Efterbehandles 
med en vandbaseret gulvlak efter behov, hvilket er individuelt afhængig af brugen - dog altid inden lakken er 
gennemslidt. Trinoverflader skal lakeres oftere end resten af trappen.

Lakering med hvidpigmenteret lak
Denne form for lakering har de samme egenskaber som lakering med klar lak, blot med en lysere overflade. Over-
fladen sprøjtelakeres med en hvidpigment i blandingsforholdet 2/20. Kan anvendes på alle træsorter - også med 
fordel på fyrretræ, da man undgår at træet gulner. 

Rengøring og vedligeholdelse
Som overflader lakeret med klar lak. OBS: Lakering med hvidpigmenteret lak er meget svært at efterreparere og 
den nye overfladebehandling kan afvige fra tidligere lakerede områder.  

Lakering i farver
Knaster i overfladen behandles med shellak, inden træet grundes med en speciel grunder. Begge dele er med til at 
lukke knaster, så risikoen for at de “bløder” igennem minimeres. Efter en mellemslibning kommer så den færdige 
overfladebehandling i form af en emalje i den ønskede farve. Emaljen sikrer en hård og glat overflade. Behandlin-
gen laves i alle farver. Standardfarven er hvid, RAL 9010. 

Rengøring og vedligeholdelse
Som overflader lakeret med klar lak, dog med en lak der er tonet i farven. 

Oliebehandling
Ved oliebehandling opnås der en rimelig slidstærk overflade, der er afvisende overfor støv, snavs og væsker. Træet 
fremstår næsten som sin naturlige overflade uden at være blank eller glat, som lakerede overflader. Behandlingen 
kan anvendes på samtlige træsorter. Ved behandlingen får trappen 2 x olie. Det anbefales at efterbehandle trappen 
2-3 gange med olie efter montering af trappen. Olien der anvendes er en koldpresset lindolie. Vi tilbyder desuden 
en hvidolie, således der opnås en lysere overflade. Oliebehandlede trapper er nemme at reparerer for ridser og 
småskrammer. 

Rengøring og vedligeholdelse
Rengøres med en klud opvredet i rent, lunkent vand tilsat lidt plejeolie. Aldrig sæbe eller sulfo. Efterbehandles 
med et meget tyndt lag olie. Typisk 1-2 gange årligt efter behov. 

Ludbehandling
Ludbehandling tilbydes i to varianter; naturlud hvis træet skal fremstå med sin naturlige overflade eller med kalk-
lud hvis træet skal fremstå med et lyst udseende. Behandlingen kan kun ske på nåletræ (fyrretræ, douglas mm.) 
Ludbehandlede trapper er nemme at reparerer for ridser og småskrammer. 

Rengøring og vedligeholdelse
Rengøres med en klud opvredet i varmt rent, lunkent vand tilsat en ludsæbe eller en natursæbe som eks. brun 
sæbe el. lign. 

Anden form for overfladebehandling? - Ring og vi finder en løsning!


