
DAGLIG SKÖTSEL 

Installationsgolv med 
oljad parkett
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DAGLIG SKÖTSEL AV OLJADE TRÄGOLV 
INSTALLATIONSGOLVPLATTOR 

1. Golven dammsuges eller sopas om grus eller sand dragits in. 
2. Moppa golvet vid behov, använd torrmopp alternativt impregnerad torrmopp  
 (oljemopp)

RENGÖRING

Om  vatten förekommer på golvet torkar detta ut parkettlamellerna vilket orsakar 
sprickbildning eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten 
av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

FLÄCKAR

Vid förekomst av fläckar avlägsnas dessa var för sig med Woodfix 60. 
• Dosera 0,2 dl. på 5 liter ljummet vatten. 
• Torka med trasa för hand. Trasan skall alltid vara väl urvriden.

Våt eller fuktsvabba aldrig golven då risk finns att limmet som lamellerna och kantlisterna är 
limmade med löses upp, dessutom kan vatten komma i kontakt med känsligt kablage under 
golv.

Vid spraypolering kan en sprayflaska med såpa lösning användas, spraya inte för mycket. 
Om fläckarna ej går bort, kontakta Ångtvättbilen (08-7350460) för rådgivning.

Om ytan önskas blankare och hårdare kan denna torrpoleras med låg- alternativt  
högvarvsmaskin max. 800 varv/min. Använd polerrondell vit-röd.

Periodiskt skall vid hårt slitage utföras med täta intervall för att träet skall må bra och ej bli 
missfärgat, periodiskt underhåll bör ske minimum 2 ggr. per år. 

För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder grus och 
smuts.

80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka av  
skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvets livslängd.
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Viktigt !
Vid  alla förhållanden, såväl vid installation samt efter 

färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt 
en temperatur på 18o- 23oC för att garanti ska gälla.

HUS AMA avsnitt MD gäller.


