Skötselråd
Hårdvaxoljade trägolv – hemmiljö

Allt du
behöver veta
för att sköta
hårdvaxoljade
trägolv

Hårdvaxoljade trägolv - hemmiljö
Skötsel av hårdvaxoljade trägolv

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet,
intryck- och repkänslighet, färg m.m. Alla trägolvs färg förändras med tiden, från att paketet öppnats och golvet utsätts för
UV-ljus. Körsbär och valnöt är de som förändras mest.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv
inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man
vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning.
Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och
60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt,
under 30 % RF, då krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp
av t.ex. luftfuktare.Tänk på att vid golvvärme får yttempera
turen aldrig överstiga 27°C.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar
golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler,
under kontorsstolar med hjul används en skyddsmatta. 80%
av smutsen kommer utifrån, Ett effektivt avtorkningssystem
kan reducera indragen smuts med upp till 90%.

Fläckborttagning

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder,
torrmoppning eller dammsugning. För att golvet skall behålla
sin lättstädade yta bör det göras en grundligare rengöring ca
1 gång i veckan, genom att fukttorka golvet med en väl urvriden microfibermopp och tillsätt Tarkett Bioclean för hårdvaxoljade golv till vattnet (HWO), blandas 1:100 (1 kapsyl till
1 l vatten) (eller motsvarande Osmo produkt) Ytan ska vara
torr efter 1-2 minuter. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig och trägolvet kan
skadas.

Wash and care=Bioclean
Wax cleaner = Refresher

Underhåll

Tips: Gör gärna i ordning en färdigblandad sprayflaska för
fläckborttagning.

Periodiskt underhåll:
För att golvet skall behålla sin smutstålighet skall golvet
underhållas med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv
(HWO). Börja med att rengöra golvet enligt ovan, Daglig städning. Ytan måste vara helt torr innan Tarkett Refresher HWO
läggs på med en microfibermopp i ett tunt lager (max 2 te
skedar per m2)
OBS! Överdosera inte.
Detta görs 1-2 gånger per år, beroende på slitage. Områden
med ett högre slitage (kök,entré, etc) kan behövas punkt
bättras oftare.
Underhållsoljning:
Efter långvarig användning ca 4-5 år (eller vid behov) behöver
man tillföra underhållsolja. Kontakta din lokala golvhandlare.

Tarkett Bioclean för hårdvaxoljade golv skall blandas 1:100
(1 kapsyl Bioclean till 10 l vatten) vid normal daglig städning.
Vid fläckborttagning 1:1 (en del Bioclean till en del vatten)

För punktrenovering av skador/repor, se separat anvisning.

Att tänka på – om något händer
Hur åtgärdar jag:

•
•
•
•
•
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Skada i ytskiktet: åtgärdas snarast med hårdvax/lack
eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar
skadan
Kvist som släpper: åtgärdas snarast med hårdvax/lack
eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar
skadan
Kvist som spricker: åtgärdas genom att punktförbättra
med hårdvax/lack, mindre sprickor åtgärdas inte då det
är trädets naturliga egenskaper.
Mindre ytliga repor lack/hårdvaxolja: förbättras med
Tarkett lack- eller hårdvax refresher
Färg släpper: för att undvika färgsläpp behöver golvet
underhållsoljas kontinuerligt, färgförbättra släppor med
Tarkett renoveringskitt för ert golv

•
•

•
•
•
•
•
•

Färgförändringar pga UV-ljus: Trä är ett naturmaterial
som gradvis mognar till sin naturliga färg. Åtgärdas inte,
det kommer återhämta sig
Parkett gnisslar eller knarrar: Troligen beror det på
ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt, annars
reklamera till inköpsstället.
Konvex kupning eller konkav skålning: För torrt eller för
fuktigt klimat. Är luftfuktigheten korrekt (30-60% RF) trägolvet rör sig efter den relativa luftfuktigheten
Nivåskillnad mellan brädor: är luftfuktigheten korrekt
(30-60% RF) trägolvet rör sig efter relativa luftfuktigheten.
(Får vara 0,1-0,2 mm enligt toleranserna)
Flammigt, svårstädat golv: troligt använt Såpa eller överdoserat med rengöringsmedel, åtgärdas med att tvätta
golvet med rent vatten
Ytskikt släpper: vid fuktskadat golv behövs brädan bytas.
Okänd orsak reklamera till inköpsställe
Parkett sviktar: Troligen beror det på ojämnt underlag,
mjukt underlag eller fastlåsningar. Reklamera till inköpsstället
Bräda spricker: har golvet utsatts för fukt och sedan
torkat behövs brädan bytas. Okänd orsak reklamera till
inköpsstället
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