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TYPE:  Malede trapper / trappedele

VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken sprøjtelakeret med en 
vandbaseret UV–hærdende maling i 2 omgange. 
Vores standard farve er NCS S-0502-Y med en glansgrad på 25.

Daglig rengøring.

Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes 
et PH-neutralt rengøringsmiddel.
Ved daglig rengøring, må der under ingen omstændigheder 
anvendes et rengøringsmiddel med høj PH-værdi, da dette vil 
skade overfl aden.

Vedligeholdelse af trappen.

Malede emner kræver normalt ingen vedligeholdelse, før en ny om-
gang maling er påkrævet.

Reparation af skader.

Overfl aden rengøres.
Hele overfl aden slibes med sandpapir, korn 240 – 300. 
Støv fjernes inden udbedring, hvorefter ny maling stryges på.
Reparation skal udføres med en maling i samme farve / 
glans.

TYPE:  Lakerede trapper / trappedele

VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken sprøjtelakeret med 
klar vandbaseret UV–hærdende lak i fl ere omgange. 

Daglig rengøring.
Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes 
et PH-neutralt rengøringsmiddel.
Pletter, som ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, fjernes 
med  terpentin på en blød klud. Væsken må ikke hældes ud på 
trinnene, da den kan skade limen.

Vedligeholdelse af trappen.

Lakerede emner kræver normalt ingen vedligeholdelse, før en ny 
omgang lak er påkrævet. Det er lakken, der udgør slidlaget. Vær 
derfor opmærksom på nedslidte steder, inden træet tager skade.

Reparation af skader.

Overfl aden rengøres.
Hele overfl aden slibes med sandpapir, korn 240 – 300. 
Støv fjernes inden udbedring, hvorefter ny lak stryges på.

Der kan anvendes alle former for vandbaseret gulvlak. 
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VEJLEDNING TIL  
VEDLIGEHOLDELSE 

AF TRAPPEN

TYPE:  Olierede trapper / trappedele 

VEDLIGEHOLDELSE

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabrikken behandlet med en
specielt raffi neret linolie (uden opløsningsmidler) i enten naturolie 
eller hvidolie. Naturolien anvendes på alle træsorter, mens den
hvidpigmenterede olie primært anvendes på lyse træsorter, samt
fyrretræ, der forinden er ludbehandlet.
Da trappen er grundolieret fra fabrikken, bør trappen behandles 
med “Faxe Oliepleje”, inden trappen tages i brug. Det forlænger 
overfl adens pæne udseende og letter den efterfølgende vedlige-
holdelse. Dette gælder særligt, hvor der har været færdsel på trap-
pen i byggeperioden. 

Førstegangsbehandling. 

Vask trappen i lunkent vand med “Faxe Trærens” i blandingsforhol-
det 1 – 20. Lad trappen tørre i ca. 1 time. Påfør ufortyndet “Faxe 
Oliepleje” i et tyndt lag med gulvklud / -pad. 
Lad trappen tørre i 1 time inden benyttelse. 

Daglig rengøring.

Trappen fejes, støvsuges eller tørres over med en hårdt opvre-
det klud efter behov. 
Kluden skal være tilsat “Faxe Oliepleje” natur / hvid, i forhol-
det 1–10 på lyse træsorter og 1-20 på mørke træsorter. 

Vedligeholdelse af trappen.

Mindst en gang om året anbefales oliering, alt efter slid på trap-
pen.

Rengør trappen, som under “Daglig rengøring”. 

Når trappen er tør (efter ca. 1 time) påføres et tyndt lag ufor-
tyndet ”Faxe Oliepleje” med en klud eller pad.

NB: Klude m.m. anvendt til traditionel oliebehandling, kan være 
selvantændende!

Vigtigt! 

Følg altid producentens anvisninger. 
Ved tvivlsspørgsmål kontakt WOOD STEP´s 
tekniske afdeling.
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For at trappen kan fremstå så smukt som muligt, 
er det vigtigt, at du vedligeholder trappen efter 
vore anvisninger.


