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UNDERHÅLL
AV PARKETTGOLV

HÅLL DET NYA GOLVET I BRA SKICK I MÅNGA ÅR: RAW parkett- 
golv är mycket enkla att underhålla. Med ordentligt underhåll, 
behåller golvet sina fantastiska egenskaper i många år.

Skydda din investering
Vi rekommenderar följande förhållningsregler för att skydda ditt parkettgolv:
•  Undvik kontakt med smuts, sand, grus och substanser som olja eller 

asfalt genom att lägga mattor och dörrmattor med vinylbotten vid 
fram- och bakdörren. Ta bort allt sand och grus omgående från golvet 
för att undvika repor.

•  Använd golvskydd av filt på möbelben och hjul med stor yta för att 
begränsa påverkan från tunga föremål.

•  Håll en relativ luftfuktighet inomhus på mellan 40 och 60 % hela året 
för att begränsa träets naturliga utvidgning och sammandragning.

•  Undvik att skära eller repa golvet med vassa föremål. Om du har 
stolar med hjul, bör du se till att de är gjorda av mjukt gummi. Undvik 
att skjuta möbler över golvet – lyft istället.

•  Lacka, olja eller vaxa ditt parkettgolv efter behov enligt produktens 
underhållsanvisningar.

Hur ska du rengöra golvet?
Första rengöringen:
•  Ta bort all smuts och allt damm med en mjuk borste eller en damm- 

sugare med en mjuk borste.

•  Rengör golvet med en torr dammtrasa. Byt ut dammtrasan 
och rengör igen.

•  Ta bort all kvarvarande smuts eller fläckar med ett lämpligt 
rengöringsmedel*.

•  Ersätt dammtrasan med en lätt fuktig trasa och rengör igen. 
Upprepa vid behov.

Dagligt bruk: Torkning är tillräckligt.
•  Använd en dammsugare med en mjuk borste eller torra elektro- 

statiska dammtrasor som tar upp smuts, damm och hår.

•  Arbeta längs med parkettgolvet i en överlappande rörelse och 
med långa strykningar längs golvet.

Intensivt bruk: Lätt fuktig rengöring.
•  Våtrengöring rekommenderas inte eftersom det kan orsaka 

bestående skador på ditt golv!

•  Rengör parkettgolvet med en väl urvriden trasa istället. Använd rent, 
varmt vatten eller lämpligt rengöringsmedel*.

•  Arbeta med trasan längs sidan på parkettgolvet  i en flytande sick-
sackrörelse längs golvet, utan tryck. Rengör ytan grundligt med en 
ren trasa (bomull/handdukstyg) och ta genast bort allt damm. Kom 
ihåg att vatten inte är bra för golvet – använd så lite som möjligt.

*Det finns många olika rengöringslösningar för parkettgolv. Några 
produkter kommer att rengöra golven och ge dem en extra tätning-
smassa. Använd alltid en produkt som är specifikt lämpad till dina 
träytor och använd i enlighet med anvisningarna.

•  Leta efter kommersiella produkter som är lämpade för precis 
din golvtyp.

•  Undvik vaxprodukter* eller andra rengöringsmedel som ger glans, 
eftersom dessa kan skapa problem när du ska applicera en ny 
beläggning. 
*Om det inte beskrivs specifikt som ett alternativ för din golvyta.

•  Du kan enkelt göra ett rengöringsmedel av varmt vatten och 
ett milt diskmedel.

Vad ska jag göra med...
Fläckar från normal användning, slitmärken från skor, blyertspennor 
och smuts tas bort enkelt:

•  Gummimärken, rispor eller slitmärken från klackar, gatsmuts, blyerts- 
eller kritmärken: Använd en dammtrasa. Ibland kan ett mjukt rader-
gummi ta bort märken från skor.

•  Frukt, bär, mjölk, öl, vin, te, läsk: Torka omedelbart bort med en 
absorberande duk – eller med en fuktig duk om det redan har torkat 
in  – och gnid det torrt.

•  Blod och urin: Ta omedelbart bort med en fuktig duk och torka av all 
kvarvarande smuts med ett lämpligt rengöringsmedel.

•  Nagellack, skokräm, lack, bläck, smink, tuschpenna: Ta bort med en 
droppe aceton eller nagellacksborttagning på en ren trasa som du 
bara applicerar  på fläcken. Följ säkerhetsinstruktionerna som kom-
mer med produkten du använder. Använd inte kemiska rengörings-
medel med fett, som white spirit.

•  Choklad, fett, olja: Ta bort med ett rengöringsmedel som är avsett 
för parkettgolv.

•  Skada: Mindre golvskador kan repareras med ett lämpligt golvrepara-
tionsset. Vid allvarliga skador, kan den skadade plattan ersättas.

OBS!
•  Använd aldrig en ångtvätt eftersom den kan skada trägolv!

•  Kom ihåg att parkettgolv vanligtvis har ytskikt på bara 2-4 mm.


