
SKÖTSEL EFTER LÄGGNING
Det lagda trägolvet rengörs med dammsugare eller en nästan torr 
trasa (mopp). Använd vid behov pH-neutralt rengöringsmedel,  
t.ex. Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Efter moppningen 
skall golvet vara torrt inom 1 minut. Eftertorka med en ren trasa, 
om nödvändigt. Om så behövs, skydda det nylagda trägolvet med 
ett material som andas, t.ex. Kährs skyddspapp. Skyddsmaterialet 
får inte tejpas på trägolvet.

Solens UV-strålning förändrar träets nyans med tiden. Färgför-
ändringar längs mattkanter eller av skyddsmaterialet utjämnas,  
då de får dagsljus.

RENGÖRING OCH VÅRD
Placera ändamålsenliga mattor på båda sidor om ytterdörren och 
under klädhyllan för att undvika att sand och vatten skadar trägolvet. 
Avlägsna repande smuts omedelbart. Skydda golvet genom att 
fästa golvtassar under stols- och bordsben. Då man f lyttar stora 
möbler t.ex. kylskåp eller frys, skall trägolvet täckas med mattor eller 
liknande för att förhindra repor och intrycksmärken. Kontors-
stolar med hjul ska ha en matta eller en plastskiva, som är avsedd 
för ändamålet, så uppstår det inte repor eller intryck i trägolvet. 
Använd vid rengöring så lite vatten som möjligt. Om synlig fukt 
inte försvinner inom en minut är det tecken på att du använder  
för mycket vatten. Torka av vattenstänk med en gång. Avlägsna 
f läckar då de är färska med vatten eller milt rengöringsmedel  
och torka golvet. Undvik skurning med skursvabb. För normal 
rengöring räcker dammsugning och avtorkning med en nästan 
torr trasa. Då blir ytan torr med en gång och inga märken av 
vattendroppar syns. Smutsigare golv rengörs med en golvmopp 
och Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Följ anvisningarna 
på förpackningen, för hög koncentration av rengörinsmedel gör att 
golvet blir fortare smutsigt, då koncentratet är smutsbildande. 

FLÄCKBORTTAGNING
FLÄCKAR AV AVLÄGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och 
torkade rester av choklad eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller 
liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor. Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi. Fryssprej eller en plastpåse med 

iskuber på f läcken. Skrapa sedan 
försiktigt bort f läcken.

Blod. Kallt vatten.

REPARATION OCH BEHANDLING AV SKADADE YTOR
Använd Kährs Woodfiller och Kährs Touch Up för reparation av 
repor och hack. Lackade och mattlackade trägolv, som har fått 
repor och är nötta, kan behandlas med Kährs Lackrefresher. Beakta 
att vid omlackeringen skall sådana ytor, som har behandlats med 
polish som innehåller vax, slipas till trärent. Trägolv, som inte har 
polishbehandlats, kan slipas lätt och överlackeras med vattenspädbar 
lack t.ex. Kährs lack eller Kährs mattlack av en yrkeskunnig 
golvläggare. 

LASERADE PRODUKTER 
Även vid skötsel av våra laserade produkter följs ovannämnda 
anvisningar. Repor, som gått ned till träet, kan färgas med Kährs 
Touch Up. 

Trägolv för offentlig miljö sköts inte på samma sätt som trägolv för 
hemmabruk.

Kontakta oss eller besök vår hemsida www.kareliaparketti.com
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