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allmänna råd
Det fina med trä är att det åldras med behag, färgerna blir djupare och med
rätt skötsel håller det i många år. Här kommer lite att tänka på.
Trä som utsätts för dagsljus ändrar färg, detta är naturligt och förekommer
hos alla träprodukter. Därför kan det vara bra att flytta på t ex mattor ett par
cm då och då, så att inga skarpa skillnader uppstår. Träslag som furu, körsbär,
valnöt har större färgförändringar. Trä är ett naturmaterial med stor variation
i utseende, det finns inga regler för exakt hur det ska se ut så enstaka brädor
kan ha ett avvikande utseende. Detta är naturligt.
Om man behöver täcka golvet, t ex i samband med målning, ska golvet
skyddstäckas med ett material som släpper genom fukt (t ex papp).
Använd rejäla dörrmattor. Det är smuts som är anledningen till slitage på
trägolv. Genom att lägga en skrapmatta utanför entrédörren och en torkmatta
innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus som sliter hårt på golvet.
Förse alla möbler med filttassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du
flyttar tunga möbler – lyft, släpa dem inte. Tassarna ska hållas rena.
Tänk på att husdjur, som t ex hundar, kan göra repor i trägolv. Man kan även
få repor av vassa föremål.
Undvik att använda tejp på golvet. Golvets lackade yta är gjord för att motstå
slitage och användande. Under ogynnsamma förhållanden kan tejpen få lacken att släppa.

Torka omedelbart upp vatten eller
annan vätska. Var extra noggrann
med att torka upp t ex kaffe, rödvin
och ketchup eftersom det annars
kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas
enligt fläcknyckeln.
Grönsåpa eller andra tvättmedel
med hög tvålhalt eller för hög tvättmedelskoncentration i tvättvattnet,
kan lämna kvar en hinna på golvet
och ska därför undvikas.

Våttorka endast vid behov
Torka golven endast vid behov, när
det finns fläckar eller är smutsigt.
Använd endast milda rengöringsmedel, vi rekommenderar Bonas
produkter, alt. vanligt diskmedel.
Så lite vatten som möjligt är den
gyllene regeln. För mycket vätska
kan skada ditt trägolv. Klassiska
svabbgarn lämnar för mycket vatten
på golvet vilket leder till svarta kanter längs brädorna.
Använd istället en spraymopp, dessa
moppar fördelar ut en mycket liten
mängd rengöringsvätska på golvet
som avdunstar snabbt. Ett annat
alternativ är att använda en väl
urvriden microfibermopp.
Refresher
Lackade trägolv kan underhållas
med refresher om man känner att

det behövs. Dessa ger nytt liv åt
repiga och matta ytor, samt förnyat
skydd mot slitage. Vi rekommenderar Bonas produkter.
fläcknyckel
Fläck från

Tas bort med

Frukt, saft, mjölk, Milt
grädde, läsk, öl, rengöringsmedel
vin, kaffe, te, urin t ex diskmedel
Choklad, fett
skokräm, tjära
gummimärken,
asfalt

Lacknafta
(eftertorka med
fuktig trasa)

Färgband, stencil, T-sprit (eftertorka
bläck, läppstift
med fuktig trasa)
Blod

Kallt vatten

Stearin,
tuggummi

Kylspray
eller is i påse.
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daglig skötsel
Använd torra metoder för den
dagliga städningen. Dammsug
med borstmunstycke, sopa eller
torrmoppa golvet så att grus,
damm och annan lös smuts tas bort.

