Onderhoud van uw trap
Een prachtige nieuwe trap? Lees de onderstaande tips!

principe voor alle houtsoorten, maar in mindere mate
voor de hardste houtsoorten.

Oplevering van uw trap
Wij kunnen uw trap onbehandeld opleveren, of voorzien

Onderhoud van uw trap

van een duurzame trappen-grondverflaag. Voor het

Gelakte trap

behoud van de uitstraling van de trap, en voor een lange

Is uw trap door een schilder of door uzelf gelakt? Dan

levensduur, is een behandeling na de plaatsing nog no-

kunt u voor de dagelijkse schoonmaak een stofdoek ge-

dig. Dit kan met een transparante lak, olie of een kleurlak.

bruiken. Voor het verwijderen van vlekken, of periodieke

Voor lakken adviseren wij om een speciale trappenlak te

schoonmaak gebruikt u lauw water met een klein beetje

gebruiken.

ammonia.

Aflakken van uw trap

Het gebruik van (merk)schoonmaakmiddelen raden we

Is uw trap door ons gegrond en gaat u zelf aflakken?

sterk af. Dit zijn vaak synthetische schoonmaakmiddelen

Schuur de trap dan eerst licht op met een fijn schuurpa-

die een vettig laagje kunnen achterlaten dat juist snel

pier. Ontvet de trap daarna met een ontvetter, of water

‘smoezelig’ wordt. Heeft u per ongeluk een synthetisch

met een scheutje ammonia. Begin pas met lakken wan-

schoonmaakmiddel gebruikt? Maak de trap dan schoon

neer het hout droog, vet- en stofvrij is.

met water met een scheutje schoonmaakazijn.

Onze grondverf is in principe geschikt voor alle water-

Geoliede trap

gedragen lakken. Wij raden desondanks aan om een

Wanneer uw trap is geolied, is het belangrijk dat het hout

proefstukje op te zetten, om te beoordelen of de lak goed

voldoende olie heeft voor een goede bescherming, en

hecht.

dat er ook niet teveel olie is gebruikt. Gebruik een olie die
geschikt is voor trappen, bijvoorbeeld Rubio Monocoat.

Hout en gebruik

Voor de dagelijkse schoonmaak kunt u de trap met een

Onze meest verkochte trap, is de vuren trap. Hoewel u

droge doek, de stofzuiger of met een Swiffer reinigen.

met een goede behandeling na de plaatsing van de trap,

Voor het verwijderen van vlekken of periodieke schoon-

en goed onderhoud de levensduur van de trap kunt

maak, gebruikt u water met een beetje groene zeep. Er

verlengen, en de uitstraling langer behouden, is de trap

zijn ook specifieke reinigingsmiddelen zoals Rubio Mono-

onderhevig aan het gebruik ervan. Vurenhout is ‘zachter’

coat Soap.

dan een hardhoutsoort, en is daardoor gevoeliger. Dit
kan na jaren gebruik zichtbaar worden op de plekken

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken en kalk-

waar gelopen wordt. Ook kunnen door stoten of vallen

plekken, raden we Rubio Monocoat Limespot Remover

van harde voorwerpen butsen ontstaan. Dit geldt in

aan. Vetvlekken kunnen met Rubio Monocoat Grease
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Remover worden verwijderd. Zwarte/looizuur vlekken, die

name in nieuwbouwwoningen, normaliseert het vocht-

vaak ontstaan door een combinatie van vocht en metaal,

gehalte na verloop van tijd, waardoor het kraken vanzelf

kunnen worden behandeld met Rubio Monocoat Tannin

afneemt. Te snel handelen raden we dus af.

Remover. Voor al deze producten geldt dat de olie na
behandeling moet worden bijgewerkt.

Voorkomen van kraken
In het kort gezegd kunt u kraken voorkomen, door een zo

De Rubio onderhoudswijzer download u via de onder-

stabiel mogelijke temperatuur en luchtvochtigheid. Een

houdspagina op onze website.

radiator in de buurt, veroorzaakt juist grote verschillen.
Deze uitlaten of verwijderen kan de oplossing zijn. Met

Kraken van uw trap

ventilatie kunt u ervoor zorgen dat de luchtvochtigheid in

Hout zet altijd iets uit en krimpt altijd iets doordat de

verschillende ruimtes, meer gelijk wordt.

temparatuur en de luchtvochtigheid wisselt. Doordat
het hout werkt, kan er spanning op bepaalde delen van

Het extra vastzetten van de trap, of juist het verwijderen

een trap komen, waardoor er een kraak ontstaat. Dit is

van ondersteunende delen lijkt soms een verstandige

normaal en niet te voorkomen.

keuze. Hiermee kunt u echter het kraken in de hand
werken. Neem voor dergelijke overwegingen altijd contact

Hoewel dit in de praktijk niet veel voorkomt, kan het zijn

met ons op voor overleg en advies.

dat er een kraak in de trap zit door een afwijking in de
productie.

Hiernaast is het vullen van de groeven van een trap, vaak

Het is niet eenvoudig om te achterhalen waar een kraak

oorzaak van kraken. Hiermee belemmert u namelijk de

precies vandaan komt. Door het goed noteren van

natuurlijke werking van het hout.

informatie kan de oorzaak worden gevonden. Het is
dan belangrijk dat u in verschillende seizoenen noteert,

Vragen over uw trap?

inclusief het tijdstip, de temperatuur en indien mogelijk

Heeft u een vraag over het afwerken of het onderhouden

de luchtvochtigheid. Uiteraard dient u te noteren welke

van uw trap? Bel ons gerust, of stuur of vraag via e-mail.

treden kraken en bij welk gebruik.

Wij helpen u graag.

Een kraak kunnen wij alleen onderzoeken wanneer er
na de montage géén wijzigingen meer aan de trap zijn
aangebracht.

Oorzaken van kraken
Zoals gezegd kan temperatuur en luchtvochtigheid een
grote invloed hebben op het kraken van een trap. Met
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Het team van De Kruijf Trappen.

