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UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV
I BOSTÄDER
För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet
och sitt vackra utseende bör de underhållas
med några enkla metoder. Vi har en mycket
slitstark ytbehandling, vilket minskar risken
för mikrorepor – de små och irriterande repor
som kan uppstå när till exempel möbler med
slitna tassar dras över golvet. Med Kährs
ytbehandlingar blir ytan enkel att underhålla
eftersom fläckarna får svårt att få fäste.
Samtidigt ger Kährs Woodloc® och Woodloc®
5S täta och knappt synliga fogar, vilket också
underlättar rengöring och underhåll. Kährs
ytbehandling är framtagen för att följa träets
naturliga rörelser mellan sommar och vinter,
oavsett om brädorna är lackade eller oljade.
Detta innebär att ett golv från Kährs är
enkelt att underhålla.
Infärgade och rökta golv förlorar sin design
när ytan slipas. Var därför extra nog med
underhåll av dessa golv så att golvets design
bevaras.

Det är den relativa fuktigheten (RF) som styr
hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska
ligga mellan 30–60 % för att golvmaterialet
skall fungera som avsett. På vintern när RF
sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket
kan göra att golvbrädorna blir konkava och
springor visar sig mellan bräderna. Då krävs
att fuktighet tillförs till luften genom t ex
en luftfuktare. På sommaren med hög RF i
luften (>60 %) sker det omvända och golvet
blir konvext och sväller vilket kan orsaka att
golvet knarrar när man går på det. Vid en
hög relativ fuktighet kan också bestående
formförändringar hos trägolvet uppstå.
Rums- och materialtemperaturen ska alltid
vara mellan 15–25° C.
De här principerna gäller alla träbaserade
golvmaterial. Det är inte bara trägolv som
trivs bäst i en RF mellan 30–60 %. Även vi
människor får en bättre inomhusluft med
en relativ luftfuktighet inom detta intervall.
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UNDERHÅLLSGUIDE FÖR BOSTÄDER – ÖVERSIKT
EFTER LÄGGNINGEN
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UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV
DAGLIG RENGÖRING
Vid daglig rengöring används torra metoder, till
exempel dammsugare och mikromopp.
Placera en dörrmatta både utanför och innanför
ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus
som annars kan slita onödigt hårt på golven.
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker
du onödiga märken och repor i golvet.

VANLIGT UNDERHÅLL
Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa.
Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt
doseringsinformationen på flaskan – eller
använd färdigblandad Kährs Spray Cleaner.
Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då
kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet
svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden
mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas lätt.
Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1
minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i
synnerhet inte på golv av bok och hard maple
(kanadensisk lönn), som är extra känsliga för
fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på
användning och nedsmutsning.
Obs! Häll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa
som fuktats med vatten och sedan vridits ur.

FLÄCKBORTTAGNING
Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt
anvisningarna nedan.
Var dock försiktig med starka
fläckborttagningsmedel, eftersom stora
mängder och hård gnidning kan påverka
ytbehandlingen.

FABRIKSLACKAD YTBEHANDLING
FLÄCKAR AV
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad
eller fett.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.
Stearin, tuggummi.
Blod.

AVLÄGSNAS MED
Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Rengöringssprit.
Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Kallt vatten.

ÖVERLACKAD YTBEHANDLING
FLÄCKAR AV
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad
eller fett.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.
Stearin, tuggummi.
Blod.

AVLÄGSNAS MED
Lacknafta.
Lacknafta.
Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Kallt vatten.
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UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV
UNDERHÅLL VID BEHOV
Kährs Lackrefresher och Mattlackrefresher är
enkla att använda för att fräscha upp lackade
trägolv. Produkterna används för att återställa
ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett
skyddande lager som förenklar städning och
underhåll. Refreshern är inte ett substitut för
omlackering utan används mellan varje ny
lackering.
Kährs Lackrefresher passar till lackade och
högglanslackade golv.
För mattlackade och ultramatt lackade golv
används Kährs Mattlackrefresher.
Observera! Vid användning av Kährs Lack
refresher på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler
skikt man lägger, desto högre grans får golvet.
Detta blir extra tydligt på mattlackade och
ultramatt lackade golv.

ELLER

1

Om golvet är mycket smutsigt rengörs golvet
först med Kährs Remover.
Grovrengöring med Kährs Remover:
50–100 ml/10 liter vatten
1. Sprid ut blandningen med en svamp eller
trasa. Använd så lite av blandningen som
möjligt.
2. Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan
in den i materialet med en skurborste.
3. Tvätta golvet med rent vatten och en lätt
fuktad trasa. Använd så lite vatten som
möjligt. Var försiktig med golv av bok,
eftersom för mycket fukt kan skada
kortsidorna av brädorna eller stavarna.
Golvet kan nu behandlas med Kährs Lackrefresher.

Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt
från polish, vax och andra föroreningar.
Dammsug noggrant och fukttorka golvet med
Kährs Cleaner för att avlägsna alla spår av fett.
Använd inte såpa som kan skapa en hinna på
golvet.

1. Sprid ut Lackrefresher med en svamp eller
trasa.
2. Låt medlet verka i minst 45 minuter innan du
sätter tillbaka möblerna. För tyngre föremål
och mattor ska medlet härdas i minst 24
timmar. Bra ventilation och normal
rumstemperatur (20 °C) ger kortast möjliga
torktid.
3. Låt golvet torka ett par timmar utan att det
används.

Späd ut Kährs Cleaner i ljummet vatten enligt
doseringsinformationen. Torka sedan av ytan
med en väl urvriden mopp eller trasa.

Var noga med att underhålla infärgade
produkter i tid, så att den infärgade ytan inte
nöts ned.

2

3
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UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV
RENOVERING (ÖVERLACKERING)
Det finns tre metoder för överlackering: en för
golv med lack, en för golv med mattlack och en

För lackade Kährsgolv:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från
damm, smuts och andra främmande material.
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda
en roterande skurborste (för screeding) för att
se till att golvet är fritt från fett och smuts.
Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28
°C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och
en relativ luftfuktighet på 55 %.

För lackade golv

För mattlackade golv

Rekommenderad applicering:
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.
Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24
timmar. För tyngre föremål och mattor måste
medlet härdas i minst fyra dagar.
Låt det gå minst 3 veckor innan du använder
starka basiska rengöringsmedel.

Skaka behållaren innan användning, öppna och
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa
alltid ytbehandlingen på ett mindre område för
att kontrollera färgen och fästförmågan.

För Kährsgolv med mattlack:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från
damm, smuts och andra främmande material.

+

för golv med högglanslack. Välj den metod som
matchar golvets ytbehandling. För ultramatt
lackade golv, kontakta Kährs för rådgivning.

När golvet är helt torrt är det dags att
överlackera med Kährs Mattlack.

Använd först Kährs Remover för tyngre
rengöring eller för att avlägsna Kährs
Lackrefresher eller vaxbaserad polish.

Tillsätt härdaren till lacken och blanda noga
innan användning. Öppna och låt medlet avluftas
innan det appliceras (10 minuter). Måste
användas inom 4 timmar.

Rekommenderad dosering:
Grovrengöring: 50–100 ml/10 l vatten.
Borttagning av polish: 500–1 000 ml/10 l vatten.

Testa alltid ytbehandlingen på ett mindre
område för att kontrollera färgen och
fästförmågan.

Användning
Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa.
Använd så lite av blandningen som möjligt.

Rekommenderad applicering:
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in
den i materialet med en skurborste.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24
timmar. För tyngre föremål och mattor måste
medlet härdas i minst fyra dagar.

Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad
trasa. Använd så lite vatten som möjligt. Var
försiktig med golv av bok, eftersom för mycket
fukt kan skada kortsidorna av brädorna eller
stavarna.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder
basiska rengöringsmedel.

UNDERHÅLL AV K ÄHRS TRÄGOLV    8

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

P-VÄRDE 350–500

För högglanslackade golv

För Kährs golv med högglanslack:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från
damm, smuts och andra främmande material.
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda
en roterande skurborste (för screeding) för att
se till att golvet är fritt från fett och smuts.
Avjämningskvaliteten bör vara P 350–P 500.

alltid ytbehandlingen på ett mindre område för
att kontrollera färgen och fästförmågan.
Rekommenderad applicering:
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28
°C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och
en relativ luftfuktighet på 55 %.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter
24 timmar. För tyngre föremål och mattor
måste medlet härdas i minst fyra dagar.

Skaka behållaren innan användning, öppna och
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder
basiska rengöringsmedel.

TOTALRENOVERING

Rekommenderad applicering:
3–5 lager.
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl
behöver renoveras går det utmärkt att
maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt
med Kährs lack eller mattlack.
Obs! En totalrenovering ändrar utseendet
radikalt för infärgade produkter samt golv med
fasade kanter och/eller borstad yta.
Ytan som ska behandlas måste slipas och vara fri
från damm, smuts och andra främmande
material.
Golvets temperatur bör inte vara under 14 °C
eller överskrida 28 °C. Det bästa är en
golvtemperatur på 20 °C och en relativ
luftfuktighet på 55 %.
Skaka behållaren innan användning, öppna och
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa
alltid ytbehandlingen på ett mindre område för
att kontrollera färgen och fästförmågan.

Mellanslipa golvet efter varje lager. Den minsta
rekommenderade tjockleken för täckningen är
0,50 l/ m², total mängd. Var mycket försiktig när
golvytan används under de fyra första veckorna.
Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24
timmar. För tyngre föremål och mattor måste
medlet härdas i minst fyra dagar.
Låt det gå minst 3 veckor innan du använder
starka basiska rengöringsmedel.
! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när
överlackering görs.
Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.
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UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV
EFTER LÄGGNINGEN
Det första underhållet med Satin Oil ska ske
omedelbart efter att golvet installerats. Detta
innebär att golvet från början har en skyddande
beläggning som hindrar vatten från att tränga
ned mellan bräderna och att golvet behåller sin
lättstädade och vackra yta.
Rekommenderad dosering:
1 l Kährs Satin Oil per 200–300 m²
Mer information finns i Underhåll vid behov på
sidan 10

Placera en dörrmatta både utanför och innanför
ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus
som annars kan slita onödigt hårt på golven.
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker
du onödiga märken och repor i golvet.
Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt
Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som
ska användas till vilket golv.

DAGLIG RENGÖRING
Vid daglig rengöring används torra metoder, till
exempel dammsugare och mikromopp.

ELLER

VANLIGT UNDERHÅLL
Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa.
Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt
doseringsinformationen på flaskan – eller
använd det färdigblandade Kährs Spray Cleaner.
Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då
kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet
svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden
mopp eller golvtrasa. Golvet får bara fuktas lätt.
Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska
torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill
ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och
hard maple (kanadensisk lönn), som är extra
känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste
fukttorkas beror på användning och
nedsmutsning.

FLÄCKBORTTAGNING
Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt
anvisningarna nedan.
Var dock försiktig med starka fläckborttagnings
medel, eftersom stora mängder och hård
gnidning kan påverka ytbehandlingen.

FLÄCKAR AV
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad
eller fett.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.
Stearin, tuggummi.
Blod.

AVLÄGSNAS MED
Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Rengöringssprit.
Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Kallt vatten.
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UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV
UNDERHÅLL VID BEHOV
Hur ofta golvet måste underhållas beror bland
annat på användning, rengöring, exponering för
direkt solljus osv. Om du genomför
underhållsbehandlingarna lite oftare under det
första året får golvet en extra stark,
fuktbeständig yta som är lätt att rengöra. Efter
detta utförs underhållet normalt sett minst två
gånger om året. Kom ihåg att områden som
utsätts för större slitage än resten av golvet kan
behandlas för sig. Ju oftare underhållet utförs,
desto bättre blir resultatet. Ytan som ska
underhållas måste vara torr och fri från damm
och smuts.

5. Applicera ett tunt lager Kährs Satin Oil på
ytan och sprid ut den jämnt med en
mikromopp från Kährs eller en torr trasa
genom att skrubba längs med strukturen.
Polera igen med en ny mikromopp efter 10–15
minuter så att inga klibbiga delar finns kvar.
Tänk på att två tunna lager olja ger bättre
resultat än ett tjockt lager. Om du använder
för mycket olja blir ytan klibbig.
När golvet har torkat i 5 timmar kan du använda
det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du
kan flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24
timmar innan du flyttar tillbaka mattor och
tyngre möbler.

Instruktion
1. Dammsug golvet noga.
2. Rengör golven med Kährs Cleaner och en
mikromopp. Följ instruktionerna för Kährs
Cleaner. Använd endast fukttorkning, ytan
bör vara torr igen inom en minut. För mycket
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med
en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet
torka i 30 minuter. För mycket smutsiga golv
eller golv med kraftig struktur kan det vara
nödvändigt att upprepa steg 2–4.

Rekommenderad dosering
Lätt till normalt nedsmutsade golv: 100 ml (1 dl)
Kährs Satin Oil per 200–300 m²

RENOVERING

6. Låt ytan vila i 10–15 minuter.

Efter långvarig användning kan det vara
nödvändigt att renovera ytan och ersätta den
med en ny oljebehandling.

För ytor med stort slitage kan det vara
nödvändigt att upprepa steg 5 och 6.

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt
Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som
ska användas till vilket golv.

7. Polera ytan med en ny, torr mikromopp.
Detta görs för att säkerställa att oljan har
spridits ut ordentligt.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba
tills smutsen har lösts upp. För mycket
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med
en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet
torka i 30 minuter.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre
resultat än ett tjockt lager. Om du använder för
mycket olja blir ytan klibbig.

För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig
struktur kan det vara nödvändigt att upprepa
steg 1, 2 och 3.

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan. Sprid ut
oljan jämnt med Kährs mikromopp. Detta
görs genom att skrubba både längs med och
tvärs över golvbrädan tills lagret blivit tunt
och jämnt.

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som
ska användas till vilket golv.

Rekommenderad dosering
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m²
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UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV
RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV
Efter långvarig användning kan det vara
nödvändigt att renovera ytbehandlingen och
ersätta den med en ny behandling med
pigmenterad Satin Oil.

5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på
ytan. Sprid ut oljan jämnt med Kährs
mikromopp. Detta görs genom att skrubba
längs med och tvärs över golvbrädan tills
lagret blivit tunt och jämnt.
6. Låt ytan vila i 10-15 minuter.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba
tills smutsen har lösts upp. För mycket
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med
en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet
torka i 30 minuter.
För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig
struktur kan det vara nödvändigt att upprepa
steg 1, 2 och 3.

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du
steg 5 och 6. Detta kan göras maximalt 3 gånger,
eftersom för tjocka lager ger en klibbig yta.
Polera ytan med en ny, torr mikromopp. Detta
görs för att säkerställa att oljan har spridits ut
ordentligt.
Tänk på att två tunna lager olja ger bättre
resultat än ett tjockt lager. Om du använder för
mycket olja blir ytan klibbig.
Rekommenderad dosering
100 ml (1 dl) pigmenterad Kährs Satin Oil per
200–300 m²

TOTALRENOVERING
Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl
behöver renoveras går det utmärkt att
maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.
Obs! En totalrenovering ändrar utseendet
radikalt för infärgade produkter samt golv med
fasade kanter och/eller borstad yta.

Obs! Vid användning av Kährs Satin Oil finns risk för självantändning vid kontakt med organiska
material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande isoleringsmaterial etc.) på grund av
självtorkande oljeinnehåll. Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste läggas i
vatten omedelbart efter användning för att undvika självantändning.
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RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv
Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av
trä- och laminatgolv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.
Artikelnr. 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv
Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av
trä- och laminatgolv.
Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att
använda.
Artikelnr. 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER
– effektiv borttagning av polish och lackrefresher
Kährs Remover är en borttagare för polish och lackrefresher från trägolv. Kährs Remover kan
även användas för grovrengöring. Dosering borttagning polermedel 50–100 ml/10 l vatten,
dosering grovrengöring 500–1000 ml/10 l vatten.
Artikelnr. 710523

KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER
– återställer ytan på ett lackat golv
Kährs Lackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten
används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som
förenklar städning och underhåll. Kährs Lackrefresher används på lackade och
högglanslackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.
Artikelnr. 710522
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KÄHRS MATTLACKREFRESHER 1,0 LITER
– återställer ytan på ett mattlackat golv
Kährs Mattlackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten
används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som
förenklar städning och underhåll. Kährs Mattlackrefresher används på mattlackade och
ultramatt lackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.
Artikelnr. 710541

KÄHRS LACK
– golvytbehandling
Kährs lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling för trä- och
parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährsgolv. Applicera med rulle, borste eller
påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt
slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs lack är lämplig för användning i
bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs
Mattlack.
Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519
KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER
– golvytbehandling
Kährs mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trägolv.
Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller
påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt
slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs mattlack är lämplig för
användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.
Artikelnr. 710618

KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER
– golvytbehandling
Kährs högglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och
parkettgolv. Lämplig för överlackering av högglanslackade golv från Kährs. Applicera med
rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig
mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs högglansiga lack
är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.
Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
– klar underhållsolja
Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovren
göring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart
efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande
beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller
sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil
per 200–300 m2, normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.
Artikelnr. 710553
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SATIN OIL MATT 1 LITER
– klar underhållsolja
Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovren
göring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart
efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande
beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller
sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil
per 200–300 m2, normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.
Artikelnr. 710592

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
– infärgad underhållsolja
Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trägolv. Satin Oil ger
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i
golvets yta. Rekommenderad dosering (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.
Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov
Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf
Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture
Artikelnr. 710588 Satin Oil vit, matchar till exempel Olof
Artikelnr. 710589 Satin Oil vit, matchar till exempel Gustaf
Artikelnr. 710641 Satin Oil Matt brun, matchar till exempel Sevede
Artikelnr. 710642 Satin Oil Matt mörkbrun, matchar till exempel Tveta
Artikelnr. 710643 Satin Oil Matt grå, matchar till exempel Handbörd
Artikelnr. 710644 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Möre
Artikelnr. 710645 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Ydre
Artikelnr. 710646 Satin Oil Matt gråvit, matchar till exempel Kinda
Artikelnr. 710647 Satin Oil Matt ljusbrun, matchar till exempel Vedbo/Finnveden
Artikelnr. 710648 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Aspeland
Artikelnr. 710649 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Vista

SPRAYMOPPKIT
Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och
oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner.
Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75
liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.
Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER
Refillpaket för spraymoppkit
Artikelnr. 710576
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KÄHRS UNDERHÅLLSKIT
Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährs-golv. Kitet innehåller en
0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.

KÄHRS MOP REFILL
Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.
Artikelnr. 710512

