Skötsel av lackerade golv (hemma bruk)
Karelia lackerade golv levereras från fabriken färdigbehandlade med UVlack, som har de senaste nanoteknologiska egenskaperna för en enastående slitstyrka. Lackerade och oljade golv från Karelia har erhållit emissionsklass M1, som bidrar till att utveckla och använda byggnadsmaterial med låg
emissionsnivå. Du kan läsa mer om det här på www.rts.fi. För att golvet skall
stå sig fint är det viktigt, att du följer följande anvisningar.
Äkta trägolv är lättskötta, då du beaktar följande:
• ha rätt fuktighet och temperatur även då du har golvvärme (relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C)
• yttemperaturen skall inte överstiga +27°C och den dagliga temperaturvariationen inte 5°C
• använd dörrmatta på bägge sidor om dörren för att skydda mot smuts
och repor
• använd sparsamt med vatten vid rengöring
• avlägsna fläckar med en gång
• använd möbeltassar
• sänk temperaturen och skruva ned ventilationen, när lägenheten är tom,
speciellt under
• uppvärmningssäsongen
• se till golvets naturliga färgförändringar och flytta mattor och möbler, om
nödvändigt

Rumsluft och golvvärme
Träet är naturmaterial, som reagerar på växlande luftfuktighet (det sväller och
krymper), speciellt i de nordiska länderna. Det är därför viktigt att upprätthålla relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C. Om
förhållandena avviker avsevärt från dessa värden, kan det föranleda springor
i golvet eller att det sväller. Varken tillverkaren, försäljaren eller golvläggaren
kan hållas ansvariga för detta. Du kan minska på förändringar i golvet med
att använda luftfuktare under torra perioder och värme och ventilation vid
fuktiga förhållanden. Om du är borta längre perioder under uppvärmningssäsongen, kan du bevara högre fuktighet med att sänka temperaturen till
+15-18°C och skruva ned ventilationssystemet på minimum. Skaffa en fuktmätare /hygrometer, för de ovannämnda temperatur- och fuktighetsvärdena
är hälsosammare för dej och din familj. Under vintersäsongen visar en sk.
hårhygrometer värden, som är i medeltal 10-15% för höga, om den inte
kalibreras en gång i månaden. Vi föreslår, att du köper en kombimätare för

mätning av temperatur och fuktighet. Bok och lönn är i samband med golvvärme känsligare för luftfuktförändringar än andra träslag.
Golvvärmen skall fördelas jämnt över hela golvområdet. Med golvvärme
skall temperaturen i äkta trägolv aldrig överstiga +27°C. Golvets yttemperatur får inte variera mer än 5°C under en dag. Beakta detta speciellt med
täta mattor och i samband med vattenburen golvvärme, mät yttemperaturen
vid början av systemet. Under tjocka mattor kan yttemperaturen vara 1-2
grader varmare än i övrigt. Golvvärmen torkar golvets yta och förorsakar
extra krympning i träet.

Skötsel efter läggning
Det färdiga trägolvet rengörs med damsugaren och en nästan torr trasa
(mopp). Använd vid behovet milt tvättmedel. Efter moppningen skall golvet
vara torrt. Torka med en ren trasa, om nödvändigt. Skydda det nylagda trägolvet med ett starkt material, som andas. Skyddsmaterialet får inte tejpas
på trägolvet.
Solens UV-strålning förändrar träets nyans med tiden. Mörka träslag blir
mörkare medan förändringen hos ljusa träslag är mindre. Färgförändringar
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 kommer in i rummet. Mattorna
skall vara 3-steg långa. Avlägsna repande smuts omedelbart. Undvik att gå
på det äkta trägolvet med stilettklackar och håll husdjurens klor kortklippta.
Då man flyttar stora möbler t.ex. kylskåp eller frys, skall det äkta trägolvet
täckas med mattor eller liknande för att förhindra repor och intrycksmärken.
Använd vid rengöring så litet vatten som möjligt (nästan torr mopp). 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 fläckar, då
de är färska, med vatten eller milt rengöringsmedel och torka golvet. Undvik
skrubbning 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 rengjörs med en golvmopp
doppad i mild tvättmedelslösning (pH 6-8) och torkas. Använd alltid minimalt med vatten, då du rengör det äkta trägolvet. Använd tvättmedel enligt

tillverkarens anvisning, (för stor mängd tvättmedelkoncentrat gör att golvet
blir fortare smutsigt, då koncentratet är smutsbildande). Skador på äkta
trägolv uppkommer vanligen under flyttning. Äkta trägolv tål inte, att man
släpar eller fäller tunga saker. Kontorsstolar med länkhjul skall ha en matta
eller en plastskiva, som är avsedd för ändamålet, så uppstår det inte repor
eller intryck i det äkta trägolvet.
Fläckborttagning
Fläck

Fläckborttagningsmedel

Saft,vin, kaffe, te, choklad

Rengöringsmedelslösning

Olja, fett, sot, tjära, skoputs

Mineralterpentin

Märkpenna, kulspetspenna, läppstift

Sprit och vatten

Blod

Kallt vatten

PVA-lim

Rengöringsmedelslösning pH9

Reparation och behandling av skadade ytor
Använd Karelia-reparationsset för lackerade trägolv för reparation av repor
och hack. Settet innehåller en tub vattenbasert träkitt, slippapper och en
flaska lack. Skador på Karelia parkett med Profiloc spont (med not och fjäder) korrigeras bäst med att byta ut de skadade bräden. De bräd, som inte
är skadade, kan återanvändas. Det är bäst att demontera ett äkta trägolv
på vintern, då luftfuktigheten är lägst. Var försiktig med ändsponten vid demonteringen. Lackerade äkta trägolv, som har fått repor och är nötta, kan
behandlas med ett lämpligt polish (Bona Woodfloor Refresher). Beakta, att
vid omlackeringen skall sådana ytor, som har behandlats med polish som
innehåller vax, slipas till träet.
Äkta trägolv, som inte har polishbehandlats, kan slipas lätt och överlackeras
med vattenspädbar lack 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 Karelia färgprodukter.
Äkta trägolv för offentlig miljö sköts inte på samma sätt som äkta trägolv för
hemma bruk.
Kontakta oss eller besök vår hemsida www.kareliaparketti.fi
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