
ALLMÄNNA RÅD


Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en 
ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om 
möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former 
av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler 
skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt 
(ej metall) för att undvika repor och märken från 
möbelben. Det är viktigt att tassarna hålls rena. 


RÄTT TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET


Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga 
skiftningar av den relativa fuktigheten. På sommaren 
sväller det och på vin- tern krymper det. Brädorna kan 
kupa eller skåla sig, där upp till 0,4 mm inte är 
ovanligt.Det finns toleranser som tillåter upp till 0,2% 
av brädans bredd. När träet krymper, syns detta som 
springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora 
rörelser och därmed skador på golvet skall 
rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativ 
fuktigheten mellan 30-60%. Vissa träslag som bok och 
lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. 
Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex 
element. Vid golvvärme får golvets yttemperatur aldrig 
överstiga 27°C. Relativ luftfuktighet i inomhusluften 
ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig 
aktivitet såsom matlagning, duschar etc. Gröna växter 
och t ex akvarium ger dessutom ett fukttillskott till 
luften. Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med 
hjälp av luftfuktare. 


 

STÄDNING 

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom 
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast 
borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. 
Fukttorkning utförs vid behov, vi rekommenderar då att 
man sprayar ut hellre än doppar moppen i en hink (för 
enkel rengöring och applicering kan man med fördel 
använda BergerTool SprayMop ComfortClean). I 
vattnet kan tillsättas milt rengöringsmedel typ Berger- 
Seidle Brilliance Cleaner (blandningsförhållande 300ml 
till 10L vatten). Se närmare info på produktens eget 
datablad.


UNDERHÅLL 

Underhåll golvet med Berger-Seidle Brilliance Everclear 
(Everclear Stop om man önskar en mindre hal yta). 
Riktvärde för golv i hemmiljö 1-2 gånger per år och i 
offentlig miljö 1-3 gånger per kvartal eller efter behov. 
Golvet blir lätt att städa och lackytans livslängd 
förlängs. (Se närmare info på produktens eget 
datablad)


RENOVERING 

De flesta trägolv kan renoveras upprepade gånger så 
länge slitytan är tillräckligt tjock. I regel slipas hela 
golvet ned till rent trä för att sedan behandlas. För ett 
bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt 
och slitskikten sitter väl fast. Begränsade skador kan 
punkt repareras men kan då ge en synligt övergång 
mellan det gamla golvet och lagningen. Slitskador, 
smårepor etc kan slipas med ett fins sandpapper och 
överlackeras. Vid enstaka djupa repor/intrycksmärke 
kan ett slitskikt eller bräda bytas ut.


FLÄCKBORTTAGNING 

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en 
väl urvriden trasa. Ett lackat trägolv skadas av mycket 
hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex 
perkloretylen, thinner, aceton, och T-sprit. Använd 
därför dessa fläckborttagningsmedel med stor 
försiktighet. OBS! Slipning med stålull kan repa lacken	

Skötselråd för lackerade trägolv  
I enlighet med de skötselråd som är utgivna av Golvbranschen GBR 

Beställ dina produkter på www.fintgolv.se 



STOPP! 
NYLACKAT

TRÄGOLV


Golvet kan beträdas när lacken är torr efter c:a 8h,  möbler 
kan ställas tillbaka efter 24h vänta minst 1 vecka med att 

lägga in mattor eller på annat vis täcka golven.


