
   

                                                                                               

 

SÅPEBEHANDLING AV TREVERK  

Gulv eller møbler av ubehandlet treverk kan settes inn med en fet blanding av såpe og vann 

for å gi overflaten et vakkert uttrykk og en hinne som til en viss grad avviser skitt og fukt. 

Aktuelle produkter er grønnsåpe (som ikke må inneholde salmiakk eller andre tilsetninger), 

linoljesåpe og såpespon.  

 

FØRSTE GANGS SKURING AV UBEHANDLET TREVERK 

• Støvsug overflaten grundig.  

• Bruk kaldt vann og bløtlegg overflaten, da er det enklere å fordele såpevannet jevnt 

utover. Ta noen bord eller en del av gangen hvis overflaten er stor, og behandle med såpe 

før du bløtlegger neste del.  

• 1 liter linoljesåpe eller grønnsåpe og 10 liter kaldt vann blandes godt. For såpespon er 

mengdeforholdet 1 liter såpespon til 9 dl kaldt vann.   

• Fordel såpevannet utover gulvet med en børste, jobb i treets fiberretning. Bruk gjerne 

også en klut for å fordele vannet jevnt og tørke opp eventuelt skum underveis. Skyll 

kluten i kaldt vann underveis. 

• La dette virke i ca. 30 minutter, og tørk bort det overflødige med klut så det ikke finnes 

bløte flekker. Slike flekker kan gi klebrige felt på gulvet hvis de får tørke. Gulvet skal ikke 

vaskes etterpå.  

 

SENERE BEHANDLINGER 

• Mengdeforhold er nå 1 dl såpe eller såpespon til 10 liter kaldt vann.  

• Gjenta gjerne skureprosessen 2-3 ganger med denne doseringen med et par dagers 

mellomrom før overflaten tas i bruk for å gi en sterkere hinne. Når dette er gjort, kan 

overflaten vaskes på vanlig måte. Et gulv eller en bordplate som utsettes for slitasje bør 

innsettes med såpe igjen en til to ganger i året.  

 

HUSK 

• Forbruk av såpevann kommer an på en rekke ulike faktorer: hvor mye treverket suger, 

hva slags tre det er, om det har mye kjerneved osv. Men en 10 liters blanding rekker 

normalt til første gangs impregnering av et mellomstort rom.  

• Det er viktig å bruke kaldt vann -  treverket blir grått hvis det brukes varmt vann. 


