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SKÖTSELANVISNINGAR TILL X-LISTA

SKÖTSELANVISNING FÖR OLJADE TRÄGOLV
Underhåll av Forbos naturoljade golv kan delas upp i två kategorier:


Underhåll av ytbehandling



Renovering

Underhåll
För att underhålla ytan på Forbos naturoljade golv räcker det oftast med en skurning
med såpa med jämna mellanrum.
Har man ett naturoljat golv så är en bra såpa den enklaste medicinen för att råda bot på
en sliten yta.
Fördelen med såpa är att den, samtidigt som den gör rent golvet, återinfettar och
underhåller ytan. Såpa är uppbyggd på i stort sett samma ingredienser som en olja och
ger därigenom ett bra ytskydd. Dessutom bygger den upp en hinna på träet så att man
med åren får en allt hårdare yta som gör golvet motståndskraftigt och enkelt att hålla
rent.
Beroende på slitage skurar man golvet en till två gånger per år med en tjock blandning:
man kan använda 25–50% mix mellan såpa och kallvatten. Skura med en hård rotborste
på skaft, det sparar på rygg och knän.
Vräk inte på vatten på golvet, utan doppa skurborsten i hinken och skura på en yta i
taget. Skura gärna 3–4 plank i taget och skura från vägg till vägg.
Torka efter med trasa omgående och låt golvet torka. Önskar man ett ljusare golv kan
man använda en såpa med vitpigment.
För vanlig golvtvätt använder man några kapsyler såpa i en hink med vatten och moppa
av golvet. Fläckar tas bort med koncentrerad såpa och rotborste eller Scotch Britesvamp. För daglig städning används dammsugare.

Renovering
Är golvet riktigt uttorkat i ytan kan man olja om golvet. Gör rent ytan med såpa eller
motsvarande för att få fram en så ren träyta som möjligt. Ta färdigblandad golvolja på
en bomullstrasa och torka golvet. Stryk på 3–5 plank i taget. Se till att lägga på tunt.
Låt torka en natt.
OBS! Bränn trasorna omgående, de självantänder!
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Börja därefter att bygga upp den feta hinnan med såpa. Skura golvet med en fet såpa/vattenblandning. Var noga med att oljan har härdat ut ordentligt innan såpskurningen
börjar (ca en vecka). Annars kan man få ett klibbigt golv.
Efter ca två veckor skurar man golvet ännu en gång för att få till den sista ytfinishen.
Om golvet är väldigt repigt, knackat och misskött kan det vara värt att kosta på det en
omslipning.
Man går över golvet med en slipmaskin och arbetar fram en helt ny yta. Ofta kan man
behöva gå ner ca en till två millimeter för att få ett bra resultat. Efter slipningen har
man ett helt nytt golv som behandlas enligt ovan. Det enda extra man måste ta hänsyn
till är att vid en ytbehandling efter slipning så får man lite fiberresning i ytan. Det gör
att en lätt avslipning/putsning krävs mellan behandlingarna för att snabbt få en riktigt
glatt, lättskött yta.

Lite om såpa
En bra såpa är en fet såpa! Den underhåller ytan samtidigt som den gör rent. En såpa är
uppbyggd med i stort sett samma ämnen som en olja, dvs. olje-, vax- och hartsämnen,
och genom att använda såpa minimerar man behovet av att olja golven. Golvet blir ett
gammaldags skurgolv med en hårdgjord, glatt yta. Ju mer man skurar desto snabbare
uppnår och underhåller man denna yta.
Såpor som innehåller tensider ska inte användas på oljade golv då tensiderna bryter ner
oljan och gör golvet torrt och smutskänsligt.
De flesta såpfabrikat är ofta för magra. De gör rent golvet men de torkar samtidigt ut
ytan med tiden och golvet blir mer och mer smutskänsligt.
Vi rekommenderar Faxe, Bona, TripTrap och Blanchon.
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DAGLIG VÅRD AV LINOLEUMGOLV, PLASTGOLV OCH GUMMIGOLV
Allmänna råd


Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta
innanför och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar
golven.



Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas
med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador.



Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken,
missfärgningar från möbelben etc.



OBS! Möbeltassar av gummi kan ge bestående missfärgning och bör ej
användas. Även gummihjul och andra föremål av gummi eller plast kan ge
missfärgningar.



Daglig städning ska ske med så torra metoder som möjligt.



Mattan kan skadas om man använder för mycket vatten. Vid spill av olika slag
– torka upp omedelbart!

Daglig städning
En till två gånger i veckan görs vaxbehandling enligt nedan


Fyll hinken med ca fem liter ljummet till kallt vatten och ½ dl vax. Överdosera
ej.



Lägg i mopparna och pressa ur till de är fuktiga (ej blöta)



Fuktmoppa golvet. Byt ofta till rena moppar.

Övriga dagar i veckan ska man enbart använda ljummet till kallt vatten – inga
kemikalier. (OBS! fuktiga till torra metoder)
OBS! Använd inga andra kemikalier till golven!
Trend
Golvvårdsvax
Kombinerat rengörings- och underhållsvax
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