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Underhåll Baseco Classic
När golvet är nytt
Den olja vi använder har mycket låga halter av lösningsmedel och ger en bra smutsavvisande yta.
Däremot är det viktigt att skydda ditt nya Baseco Classic golv mot smuts och väta vid montering och
de följande sju dagarna då oljans sluthärdning sker.
Första underhållet sker med återfettande trägolvsåpa efter sju dagar. Fuktmoppa golvet med en väl
urvriden mopp eller trasa i träets längdriktning med en kraftig såpblandning, 1 del såpa till 3-5 delar
vatten. Använd vitpigmenterad trägolvsåpa till Baseco Classic Vit och naturell trägolvsåpa till Baseco
Classic Natur.
Ska golvet ligga i ett rum som kommer att utsättas för starkt slitage, t.ex. hall eller kök, kan golvet med
fördel tillföras med extra skydd i form av underhållsolja innan golvet tas i bruk. Vitpigmenterad
underhållsolja för Baseco Classic Vit och naturell underhållsolja till Baseco Classic Natur.
Underhåll kan ske med alla underhållsprodukter avsedda för oljade barrträgolv som förekommer i
handeln.
Följ anvisningarna på förpackningen.

Periodiskt underhåll
Ett oljebehandlat golv ska med jämna mellanrum underhållas. De första underhållen är viktiga för att
uppnå ett fullgott skydd till golvet. Hur ofta man behöver underhålla golvet är väldigt individuellt
beroende på slitage.
Efter ordentlig rengöring så tillförs underhållsolja. Vitpigmenterad underhållsolja för Baseco Classic Vit
och naturell underhållsolja till Baseco Classic Natur.
Underhåll kan ske med alla underhållsprodukter avsedda för oljade barrträgolv som finns i handeln.
Följ anvisningarna på förpackningen.

Rengöring
Efter dammsugning rengörs golvet med ljummet vatten blandat med återfettande trägolvsåpa avsedd
för barrträgolv. Vitpigmenterad trägolvsåpa till Baseco Classic Vit och naturell trägolvsåpa till Baseco
Classic Natur.
Observera att återfettande trägolvsåpa ej kan jämföras med vanlig gul- och grönsåpa.
Använd sparsamt med såpvatten och väl urvriden trasa/mopp.
Rengöring kan ske med alla trägolvsåpor avsedda för oljade barrträgolv som förekommer i handeln.
Följ anvisningarna på förpackningen.
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Fläckborttagning
-

Försök alltid först med svag såplösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.
Vid behov byt ut såplösningen mot tvättnafta.
Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.
Går inte fläcken bort så försök skrapa bort den med rakblad eller kniv.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytbehandlingen så komplettera med underhållsolja
eller grundolja med trasa eller pensel. Vänta 15-20 minuter och polera med röd eller vit nylonduk.
Upprepa om nödvändigt.
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