
Installationsanvisning - Renovering Forbo Flooring 
golvprodukter med Bona Resiliant system

Halvhårda golv är en vanligtvis använd benämningen och den gemensamma termen för 
golvtyper ex plastgolv och linoleumgolv. Många golv rivs tyvärr ut och byt i förtid av felaktiga 
orsaker som bristande underhåll eller endast att man vill ha nya kulörer. Av miljöhänsyn bör 
installerade golv få ligga hela sin livslängd. Av den anledningen har Forbo i samarbete med 
Bona gemensamma instruktioner för renovering av våra halvhårda golv.  Respektive golv har 
sin egen karaktär men generellt så är renoveringsprocessen den samma. I denna information 
beskriver vi några av de olika stegen och rengöringsmetoderna som kan förekomma samt hur 
man sen ska ytbehandla sitt golv.
 
Innan renoveringen startar så skall följande 4 frågor besvaras:
1. Vilken typ av matta finns det på golvet?
2. Vilken typ av ytbehandling finns på ytan?
3. Hur mycket underhållsprodukt finns det på ytan?
4. Hur ska golvet behandlas efter slipning? Kommer ytan behandlas med en transparent lack 
eller kommer en färg användas?

Följande vägledning kommer hjälpa dig och ge svar på dessa frågor utan fråga nr 4. Denna 
fråga är till viss del fastighetsägarens beslut. I vissa fall kan ett golv vara så skadat eller ha så 
mycket underhållsprodukt att golvet påverkas under slipningen så att en färg måste appliceras 
för att dölja skadorna. 
Vilken slipmetod man väljer beror på hur golvet blivit underhållbehandlat med vilka produkter 
samt hur mycket. Många underhållsprodukter är värmekänsliga och slippappren kan då sätta 
igen, en våtslipning är då att föredra. Det kan dock vara värt att prova om en torrslipning kan 
fungera för att ta bort den underhållsprodukt som ligger på golvet. Om inte så gå tillbaka till 
våtslipning med rekommenderad rengöringsprodukt. För att hitta rätt metod som fungerar 
bäst så är det lite försök som måste göras för att hitta rätt kombination av produkter såsom 
slippapper, rengöringsmedel och tid.

1. RENGÖRING OCH SLIPNING
     a. Vilken koncentration ska jag ha på min lösning?
Att bestämma hur tjockt lager av gammal polish som ligger på golvet är ett viktigt första steg 
för att kunna planera och lyckas med jobbet att renovera ett halvhårt golv. Att inte lyckas ta 
bort gammal polish eller underhållsprodukt kan ge problem med vidhäftning av den nya yt-
behandlingen. Kom ihåg att kedjan aldrig är starkare än den svagaste länken. Beroende på om 
golvet ska färgas eller lackas så börja med koncentration 1:5. Lägg ut en liten mängd lösning 
på golvet och låt ligga 15 min. Se om polishen löser sig. Om den inte löser sig så ökas kon-
centrationen till 1:3 eller mer tills all polish löser sig. Använd en kniv eller sickel för att se om 
polishen går att lösa.

Mängden polish på golvet kommer ge dig en indikation på hur mycket arbete som krävs för att 
ta bort det. Vid en del tillfälle om det ligger många lager med polish måste processen upprepas 
flera gånger tills all polish är borta.

     b. Skador i golv 
Om golvet har skador eller släpp i fogar bör dessa åtgärdas innan man går vidare. För dessa 
finns olika alternativ. Skarvar kan trådsvetsas/förslutas med kulör lika mattans grundkulör. 



För hål eller andra skador kan en MS-Polymer i aktuell kulör användas ex Forbo Meyniflex. 
Repareras skadorna eller eventuella fogsläpp innan fortsättningen minimeras risken att vatten 
tränger in under mattan med mattsläpp som följd. 

     c. Applicering av tvättlösningen
När rätt koncentration hittats kan man blanda upp den mängd som krävs för golvets yta. Den 
mängd som vi brukar räkna med är 1–2 liter tvättlösning per 10 kvm. Blanda tvättlösningen i 
ett större kärl och häll sedan ut tvättlösningen på golvet. Fördela tvättlösningen över golvytan 
med en mopp. Se till så att det finns ett bra överskott av tvättlösning på golvet. Låt verka i ca 
15 min.

     d. Våtslipning
När tvättlösning fått ligga 15 minuter är det dags att våtslipa golvet. Detta görs med en Bona 
Flexisand med en Bona Power Drive Connect monterad med 150 mm slipdiskar. Slipa med 
Bona Net Ceramic 80 korn om golvet ska målas och Bona Net Ceramic korn 120 och det ska 
läggas lack.

     e. Nollställning
När golvet är våtslipat skall golvet nollställas. Detta görs med Bona Power Scrubber och röda 
borstar med rent vatten i tanken. Golvet tvättas minst 2 gånger med rent vatten. 1 tank rym-
mer ca 10 liter vatten vilket räcker till ca 50 kvm golvyta. Det är att föredra att jobba med en 
extra tank. Då får man en bättre effektivitet på jobbet.

2. YTBEHANDLING
     a. Grundlack
Innan någon ytbehandling kan ske ska golvet slipas av med en Scrad pad. Detta görs för att 
försäkra sig om att golvet är rent innan man påbörjar ytbehandlingen. Efter denna lättslipning 
dammsugs golvet eller torrmoppas.

När golvet är rengjort skall man börja ytbehandla. Ett linoleumgolv skall alltid grundbehandlas 
med en grundlack, Bona Linoprime. Åtgång 1 liter till 20 kvm.

     b. Toppbehandling med färg och/eller lack
Nästa steg i ytbehandlingen är att göra en toppbehandling, antingen lägga färg och lack eller 
bara lack beroende på hur golvytan skall se ut. Man ska alltid räkna med 2 behandlingar färg 
och/eller 2 behandlingar lack. Men tidigare färg på golvet samt hur högt slitaget är kan göra att 
bara 1 behandling av varje kan räcka.

Kontrollera informationen i de valda aktuella produktbladen avseende applicering.
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Rekommenderade produkter och utrustning 

 

   

 Bona FlexiSand 1.9 Bona Power Drive 
Connect 

Bona Net Ceramic Bona Scrad Pad 

Många halvhårda 
golv skapar mycket 
friktion och värme 
när man slipar på 

dem. Bona FlexiSand 
1.9 ger den kraft och 
effektivitet som krävs 

för att slipa en hel 
dag på alla typer av 

halvhårda golv 

Med en Power Drive 
Connect kan man 
snabbt montera 

antingen sliptallrikar 
eller Nylonborstar 
med ett klick on 

system.  

Slippapper med 
öppen struktur vilket 
reducerar risken för 

igensättning. 
Förstahandsval för 

det flesta situationer. 
Korn80-120. 

Skonsam spad för 
finslipning av tunna 

skikt och för att ta bort 
andra rester på golvet 

REKOMMENDERADE PRODUKTER OCH UTRUSTNING
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Extra weights Bona PowerRemove R Bona Power 
Scrubber 

Röda borstar 

1–2 extra vikter 
rekommenderas för 

mer effektivitet under 
slipningen framför allt 

under 
rengöringsprocessen. 

Effektiv 
rengöringsprodukt 

med reducerad alkalitet 
för effektiv och säker 

borttagning av polish, 
smuts och gamla 

rengöringsprodukter. 

Rengöringsmaskin 
för effektiv tvätt 

och rengöring av 
alla typer av golv 

både trä- och 
plastgolv. 

Borstar till Bona Power 
Scrubber 
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Bona PU-Filler Bona Commercial 
kit 

Blandningskärl, 
30 liter 

Master Industrifläkt DF-
20P 

2-komp produkt för 
spackling och limning 

av halvhårda golv. 
För lagning av hål 

och skador.  

Moppkit för fördelning 
av tvättlösning och 
torrmoppning av 

golvet. 

För tvättlösning, 
färg och lack 

För aktiv och 
snabbare torktid för 
ytbehandlingen. 

     
 
 

 

   

Flingspridare    

Spridare för Bona 
Creative chips  

   

     
 



Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett 
komplett sortiment av golvprodukter 
för såväl företag som privatpersoner.
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, 
vinyl-, och parkettgolv förenar funktion, 
färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer. 

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Murmansgatan 130
Box 21074
200 21 Malmö 
040-38 55 00
bona@bona.com  
https://www1.bona.com/sv


