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Vi vil først og fremst ønske deg velkommen 
som vår kunde. Ved ditt valg av Naboen Utleie 
som leverandør av utstyr er du allerede et stykke 
på vei til et vellykket resultat. Våre moderne 
maskiner og langvarige erfaring i gulvsliping er 
det beste utgangspunkt for deg i ditt arbeide. 
 
Denne veiledningen er ment som et supplement 
til den opplæring du får i bruk av utstyret ved 
henting. Den kan videre brukes som en 
huskelapp under utførelsen av arbeidet. Vi vil 
anbefale at du leser hele veiledningen før 
arbeidet påbegynnes. 
 
HUSKELISTE: 
• Støvsuger med ekstra poser 
• Feiekost 
• Skrape for skaping av hjørner og evt fil til 

denne. 
• Hammer og dor for å dore ned evt. opp-

stikkende spiker. 
• Søppelsekker til avfall og slipestøv 
• Støvmaske/hørselsvern (Ørepropper) 
• Slipebånd/-rondeller til maskinene. 
 
FØR DU BEGYNNER: 
Hvis det ligger belegg, papp, tepperester etc må 
dette omhyggelig fjernes. Grå papp (Ullpapp) 
fjernes best ved først å ha vann på slik at den 
sveller opp. Deretter kan den vanligvis enkelt 
skrapes av med stålsparkel eller barkespade. 
Er det synlige spiker må disse enten trekkes opp 
eller dores ned. 
Vi du unngå støvinntrengning i tilstøtende rom 
må døråpninger dekkes med plast. 
Om mulig bør vinduer være åpnet under arbei-
det for å gi god ventilasjon. 
 
BEHANDLING AV MASKINENE. 
Maskinene må aldri rulles på ujevnt underlag 
som gate, fortau etc. Vær varsom ved inn- og 
utlasting av bil og ellers når maskinene bæres. 
Før innlevering skal maskinene rengjøres/
støvsuges, og støvsekker være tømt. Vi gjør 
oppmerksom på at leier bærer det fulle ansvar 
for maskinene i leieperioden og at maskinene 
derfor bør behandles og oppbevares på anvist 
måte 
 
OPPSTARTING AV HOVEDMASKIN, BONA MO-
DELL FLEXIDRUM 
Maskinen krever normalt kun en 10 ampere 

strømkurs, og kan derfor vanligvis tilknyttes 
nærmeste stikkontakt. Vi anbefaler at man 
bruker en jordet kontakt. Fest støvsekken rundt 
støvrøret og påse at støvet har fri bane ned i sek-
ken.  
 
PÅSETTING AV SLIPEBÅND 
Still deg foran maskinen. Løft opp valsedekselet 
(C) og valsen kommer til syne. Slipebåndet kan 
deretter enkelt skyves på, skulle slipebåndet vir-
ke tregt å få inn på valsen bør maskinen legges 
ned på siden og båndet presses på ovenifra.  Det 
er ikke nødvendig med noen form for tilskruing 
eller stramming. Slipebåndet skal dekke valsen 
fullstendig. MASKINEN MÅ IKKE 
STARTES NÅR DET IKKE ER 
SLIPEBÅND PÅ VALSEN. 
Senk valsedekselet tilbake på plass. Maskinen 
er nå klar til bruk. 
 
START AV MASKINEN 
Forviss deg om at valsen er løftet fra underlaget, 
dvs at løftespaken for valsen (A) er låst i øvre 
stilling. Trykk på startknappen (B) og vent til 
maskinen har oppnådd fullt turtall. 
Maskinen stoppes ved å trykke på stoppknappen 
(B). 
 
KANTEMASKIN, BONA MODELL EDGE 
Maskinen krever helst 16 ampere driftsspen-
ning, og skal tilknyttes jordet stikkontakt. Fest 
støvsekken rundt støvrøret og påse at støvet har 
fri bane ned i sekken.  
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SLIPING 
Et nøkkelord ved gulvsliping er bevegelse. Dvs. 
slipebåndet eller rondellen må aldri senkes mot 
gulvet hvis ikke maskinen er i bevegelse. For 
hovedmaskinen betyr dette at De må skyve 
maskinen i gang før hendelen som hever og 
senker valsen skyves forover. Det er likeledes 
viktig å trekke valsen opp igjen før man igjen 
stopper mot vegg etc. Etter at men har gått 
forover, trekkes maskinen bakover igjen i 
samme sporet samtidig som valsen igjen senkes. 
Valsen heves igjen når man når utgangspunktet 
osv. Normalt vil en sliping tur/retur over gulvet 
være tilstrekkelig til å fjerne ujevnheter og evt. 
overflatebehandling. Dersom dette ikke er 
tilfelle går du for fort over gulvet med 
maskinen. 
Når sporet du sliper er jevnt og fritt for 
overflatebehandling overlapper De med ca 
halve valsebredden og tar et nytt spor osv. 
 
For kantemaskinen betyr bevegelse at maskinen 
skal beveges i sirkulerende bevegelser inn mot 
veggen. Legg aldri press på maskinen. 
Gjenstridige partier fjernes best ved å sirkulere 
over stedet gjentagende ganger. 
Maskinene er støvsugende og vil under normale 
omstendigheter samle opp inntil 90% av 
slipestøvet. Dette betinger imidlertid at 
støvsekken tømmes regelmessig og senest når 
den er ca 1/3 full. Etter avsluttning av arbeidet 
for kvelden eller før innlevering må støvsekkene 
tømmes og støvet deponeres brannsikkert. OBS! 
SLIPESTØV KAN SELVANTENNE. FORLAT 
ALDRI SLIPMASKINER UTEN TILSYN 
FØR STØVSEKK ER TØMT OG STØVET 
DEPONERT BRANNSIKERT. 
Legg kabelen over skulderen når du arbeider, 
slik unngår du å kjøre over denne. Ødelagt 
kabel må erstattes. 
 
 

PÅSETTING AV RONDELLER 
Med maskinen følger en 5mm umbraconøkkel. 
Denne brukes til å skru ut senterskruen i 
slipeplaten under maskinen slik at ronellen kan 
skiftes. Det er ikke nødvendig å bruke masse 
krefter ved tilskruingen, men rondellen må sitte 
godt. 
Dersom maskinene er utrustet med borrelåsron-
deller påsettes disse på vanlig måte. Påse at ron-
dellen dekker borrelåsskiven fullstendig. 
 
START AV MASKINEN 
Maskinen startes ved å trykke på bryteren i bak-
kant. Før start må slipeplaten løftes fra 
underlaget ved at maskinen vippes bakover slik 
at den hviler på hjulene. 
 
TEKNIKK. 
VALG AV RIKTIG GROVHET PÅ SLIPEREKVISI-
TAEN. 
Valg av riktig sliperekvisita er viktig. Får du for 
fin rekvisita vil rester av gammel overflatebe-
handling etc kunne sette seg fast og gjøre rekvi-
sitaen ubruklig raskt. Dersom du får for grov 
rekvisita vil du slipe mer av gulvet enn nødven-
dig samt skape ekstraarbeid i etterkant.  
Vi vil rådgi deg i ditt valg, men det er viktig at 
vi får så nøyaktige opplyninger om type overfla-
tebehandling og alder på gulvet som mulig. 
 
Generelt kan vi bruke tabellen i neste spalte ved 
valg av korning, men det finnes en rekke varian-
ter av gulv slik at denne må kun regnes som vei-
ledende. Valg av overflatebehandling vil også 
påvirke valg av sliperekvisita så det er viktig å 
ha en formening om dette på forhånd. 
 

Type  
behandling 

Alder Treverk Korning 
 

Malt 50+ Furu/gran 16, 36, 50, 80 

Lakkert 50+ Furu/gran 24, 40, 80 

Lakkert 50+ Eik 24, 50, 100 

Lakkert 50-20 Furu/gran 36, 50, 80 

Lakkert 50-20 Eik 40, 60, 100 

Lakkert Under 20 Furu/Gran/
Eik 

40, 60, 80 
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NOEN GODE TIPS. 
I prinsippet skal man alltid følge treverkets 

retning ved bruk av hovedmaskinen. Skulle 
gulvet være ujevnt, noe som er tilfelle med de 
aller fleste gamle gulv, vil det lønne seg å føre 
maskinen i en ca 25-30 graders vinkel. På denne 
måten oppnår man at at maskinen lettere jevner 
treverket. Dette vil imidlertid medføre grove 
krysstriper i treverket og det er viktig at man 
etter kryssliping går over gulvet i treverkets 
retning med den samme grove korning for å 
slette krysstripene. Kryssliping foretas bare med 
groveste korning og gjentas til alle ujevnheter 
og rester etter overflatebehandling er fjernet. 
 
ETTERBEHANDLING AV GULVET. 
Det finnes en rekke ulike etterbehandlingsmåter 
for tregulv. De viktigste er lakkering, oljing og 
luting/såpevask. 
 

LAKKERING 
Vi anbefaler lakkering av gulvet fordi dette gir 
et vedlikeholdsfritt og lettstelt resultat. Lakkerte 
gulv har dessuten langt bedre motstandskraft 
mot slitasje enn de øvrige behandlingsmåter. 
Mange forbinder lakk med blanke mørke flater, 
men moderne lakk leveres i lysere utgaver og i 

svært matt glansgrad slik at den reelle visuelle 
forskjellen på et lakkert og et oljet gulv er svært 
liten. 
Vi anbefaler bruk av Classic Uretan lakk. Den-
ne lakken er svært holdbar grunnet sitt høye 
tørrstoffinnhold, den er også spesiallaget for 
bruk med rulle slik at arbeidet går raskt unna. 
Før lakkering må gulvet støvsuges omhyggelig. 
Deretter påføres lakken med pensel eller korthå-
ret lakkrulle. Påse at du ikke får dammer eller 
”helligdager”. 
Etter første strøk slipes vedreisningen ned med 
et sandpapir korning 100 og etter ny omhygge-
lig støvsuging påføres de påfølgende strøk. Øns-
ker du mer enn 3 strøk pusses på ny før påføring 
av 4. strøk. 
Be for øvrig om vår instruksjonsbrosjyre ”Slik 
lakkerer du gulvet” for nærmere informasjon. 
 
OLJING. 
Det finnes en rekke oljer på markedet. Vi anbe-
faler bruk av olje fra Trip Trap.  
Først støvsuges gulvet omhyggelig. Deretter på-
føres oljen i et fyldig strøk på 1-2 m² og får 
trekke ned 5-10 minutter. Overskytende olje 
dras over til neste felt med en nal etc. og proses-
sen gjentas inntil hele gulvet er behandlet.  
Til slutt tørkes hele flaten omhyggelig ren for 
overskytende olje. Påfølgende dag poleres med 
bonemaskin påsatt en 3M Scotch Brite® hvit 
poleringspad.  
 
OBS! Kluter/filler/pads som har vært i kon-
takt med oljen må deponeres brannsikkert 
da de kan selvantenne. 
 
LUTING/SÅPEBEHANDLING 
Etter avsluttet sliping støvsuges gulvet omhyg-
gelig. Deretter lutes gulvet med Trip Trap Lut 
og mettes med en blanding av Trip Trap tre-
gulvsåpe hvit eller naturell og vann i forholdet 
1:4.  
Denne behandlingsmåten anbefales kun for gulv 
med liten trafikk og ikke for travle gulv som 
gang, kjøkken og oppholdsrom da den har svært 
liten eller ingen motstand mot slitasje og fukt. 
 
Til slutt vil vi ønske deg lykke til med arbeidet, 
og ønsker deg hjertlig velkommen tilbake som 
vår kunde ved en senere anledning. 
 
Med vennlig hilsen 
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Norges ledende leverandør til profesjonell gulvsliping. 

Smestadveien 5, 0376 Oslo. 
Tlf: 22 92 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68 - E-post: Info@gulvkompagniet.no 

www.gulvkompagniet.no 


