SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

SKÖTSELANVISNING

SKÖTSELANVISNING
Skötselanvisning för Forbo Parkett
2016-09-22

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan i entrén! Över 80 % av all smuts dras in utifrån. Ha därför alltid en ordentlig
avtorkningsmatta innanför entrén/ytterdörren och helst även utanför. Skydda trägolvet mot
vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av
plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.
Använd aldrig starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel då dessa kan förstöra
golvet.
RÄTT TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Trä är ett naturmaterial som rör sig med naturliga variationer i den relativa fuktigheten. På
sommaren sväller det och på vintern krymper det. Brädorna kan då kupa eller skåla sig. När
parketten krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora
rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den
relativ fuktigheten mellan 30-60%. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex
vanliga radiatorer. Vid golvvärme får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27°C. Om relativa
luftfuktigheten i lokalen blir mycket låg kan den höjas med hjälp av luftfuktare.
BYGGSTÄDNING
Rengör golvet från skräp, smuts och damm. Dammsug eller sopa och fuktmoppa golvet noga.
Vid behov fuktmoppas golvet med ett neutralt rengöringsmedel. På större ytor kan kombimaskin
användas med vit eller rosa rondell. Se då till att vattenmängden reduceras till hälften av det
normala samt ett neutralt rengöringsmedel PH 7-9. Följ kemleverantörens doseringsråd.
INSTALLATIONSBEHANDLING OLJADE PARKETTGOLV
Vid läggning av oljade parkettgolv ska golvet installationsoljas med underhållsolja. Parketten
kan underhållas med de flesta på marknaden förekommande underhållsoljor. Följ resp.
oljefabrikants anvisningar. Hur ofta golvet sedan måste underhållas beror bland annat på
användning, slitage, rengöringsmetoder etc. Underhåll utförs normalt sätt minst en till två
gånger om året. Kom ihåg att områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan
behandlas för sig.
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DAGLIG STÄDNING
Gör till daglig rutin att avlägsna synlig lös smuts såsom smulor, grus- och sandkorn och dylikt.
Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder som torrmoppning eller
dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet. Svabbgarn rekommenderas inte
eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Fukttorka med en hårt urvriden
microfiberduk eller mopp. I vattnet kan tillsättas några droppar milt neutralt rengöringsmedel
eller handdiskmedel. Undvik basiska rengöringsmedel. Använd inte såpa på lackade ytor då det
kan bildas en fet hinna. På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller rosa rondell och
med reducerad vattenmängd.
Vid behov kan cleaner-produkter avsedda för lackade parkettgolv användas. Observera att
feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus.
Städningen behöver därför anpassas till utrymmets smutsbelastning och ljusinsläpp.
OBS! Använd aldrig våta rengöringsmetoder på parkettgolv!
PERIODISKT UNDERHÅLL OCH RENOVERING
Lackade parkettgolv – För att förlänga lackytans livslängd kan underhåll göras efter behov med
en underhållslack eller lack-refresher. Detta ger extra skydd och lyster. Följ lack/kemfabrikantens
anvisningar.
Oljade parkettgolv underhålls efter behov, användnings- och slitagefrekvens. Underhåll utförs
normalt sett minst en till två gånger om året i offentlig miljö. Parketten kan underhållas med
de flesta på marknaden förekommande underhållsoljor. Följ resp. oljefabrikants anvisningar.
Områden som utsätts för större slitage än övriga golvet kan behandlas för sig.
Parkettgolv kan renoveras flera gånger så länge det finns tillräckligt tjockt slitskikt. I regel slipas
golvet till trärent för att omlackeras. På så sätt erhålls samma nyans och glans på golvet. För ett
bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrat
i underlaget. Begränsade skador kan punktlagas, men kan ge en synlig övergång mellan det
gamla golvet och lagningen. Slitskador som smårepor kan slipas med fint slippapper och
överlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut. Om
trägolvet behandlats med vax eller polish måste golvet slipas före omlackning.
OBS! Att en slipning ändrar utseendet radikalt för infärgade parkettgolv samt golv med
fasade kanter och/eller borstad yta. Tänk på detta vid underhåll av golvet!
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FLÄCKBORTTAGNING
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten.
Använd en väl urvriden trasa. Ett lackerat trägolv skadas av hett eller stor mängd vatten, starka
rengöringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Var alltid försiktig med
starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka lacken.

FLÄCKNYCKEL
Fläck av:

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice,
kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer,
kräkningar, urin

Neutralt eller svagt alkaliskt
rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i
ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare
fläckar av choklad och fett

Tvättnafta, lacknafta, rengöringssprit

Färgkritor, läppstift, tusch, bläck

T-sprit

Stearin, tuggummi

Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar
på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.

Blod

Kallt vatten
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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

creating better environments

