
SKÖTSELRÅD
LACKADE TRÄGOLV - HEMMILJÖ Allt du behöver

veta för att sköta
lackade trägolv

Allmänt
Tarketts utbud av rengörings- och underhållsprodukter gör rengöring
enklare och bevarar golvet. Genom att följa råden i denna anvisning
bidrar du till att förlänga golvets livslängd.

Skydda golvet
Stoppa smuts vid ytterdörren med avsedda avtorkningsmattor. Ju mer
smuts du stoppar vid dörren desto mindre underhåll behövs. Tänk på att
sand och grus sliter på golvet och skapar repor.

Möbeltassar och skyddsplatta under rullande stolshjul minskar risken
för delaminering, märken och repor på golvet. Möbler ska lyftas – inte
släpas eller dras – över golvet. Kontrollera och rengör
möbeltassar/skyddsplatta regelbundet och byt ut vid behov.

Olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och
repkänslighet, färg, etc. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från det att
paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Detta är en naturlig
process som inte kan undvikas.

Golv som till exempel är täckta med heltäckningsmattor får mindre
färgförändring än golv som inte är täckta. Var medveten om att
produkter som innehåller latex eller gummi kan missfärga golvet, som
baksidan av golvmattor, svarta gummihjul, o.s.v.

OBS! Tejpa aldrig direkt på golvet, det kan skada den lackade ytan

OBS! lackade golv skall inte behandlas med polish eller vax.

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 sommarfuktighet kräver god
ventilation och eventuellt uppvärmning. Relativa luftfuktigheten (RF)
inomhus skall vara 30-60%. Under eldningssäsong kan det ibland bli för
torrt och vid RF under 30% krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp
av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttemperaturen aldrig
överstiga 27 °C. Gäller även under mattor.

Daglig rengöring
För daglig rengöring krävs normalt endast torra rengöringsmetoder –
torrmoppning eller dammsugning, och en fuktig trasa för fläckar. Golvet
bör vara torrt efter ca. 10 sekunder.

För mer noggrann rengöring fukttorka golvet med en hårt urvriden
mikrofiber mopp. Våttorkning rekommenderas ej eftersom det lämnar
för mycket vatten kvar på golvet.

Använd Tarkoclean, eller likvärdig produkt, för lackade golv. Läs på
flaskan för mer information och dosering. Golvet bör vara torrt efter 1-2
minuter.

Golv med avfasade kanter eller borstad yta kräver mer frekevent
rengöring/underhåll då smuts m.m. lättare samlas på denna typ av golv.

OBS! Använd inte såpa som är tall- eller linoljebaserad – dessa såpor
torkar ut golvet och kan lämna en hinna.

Fläckborttagning
Tarketts lackade trägolv har hög fläckbeständighet. Fläckar bör tas bort
så snabbt som möjligt. När fläcken är bort fukttorkas golvet med rent
vatten. Använd en ren, hårt urvriden trasa. Svarta skomärken tas bort
med radergummi. Se fläcknyckel nedan

OBS! Använd aldrig aceton på lackade golv, detta skadar lacken.

*Tarkoclean för lackade trägolv
**Rengör alltid med rent vatten efter användning av dessa produkter

FLÄCK TAS BORT MED

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te, choklar

Syntetisk rengöringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkoclean* i
ljummet vatten

Fett, skokräm, olja, asfalt Svagt alkaliskt renöringsmedel
(pH ≤ 8,5)**

Bläck, filtpenna, läppstift, färg Lacknafta**

Urin, spya Syntetisk rengöringsmedel utan
ammoniak, t.ex. Tarkoclean* i
ljummet vatten

Blod Kallt vatten

Tarketts ytbehandlingssystem Proteco omfattar
rengörings- och underhållsprodukter som är speciellt
utvecklat för daglig och periodisk rengöring av
Tarketts trägolv. För bästa resultat rekommenderar
Tarkett att dessa produkter används. Följ alltid
information och dosering som anges på
förpackningen

Proteco
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