SKÖTSELANVISNING – LACKERADE PARKETTGOLV

Innan man börjar lägga golvet – några nyttiga anvisningar
•

Golvet kan läggas på varje torr, ren, beständig och jämn yta.

•

Man borde kolla underlagets fuktighet. Den bör vara: 2% för betongunderlag, 8% för
träunderlag och 0,5% för anhydritunderlag.

•

De nyköpta brädpaketen bör läggas vågrätt i det rum där golvet ska läggas och stå
ouppackade under minst 48 timmar.

•

Rummet ska ha bra ventilation.

•

Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. På en gång kan man öppna två
paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man borde kolla
plankorna mycket noggrannt i bra ljus innan och medan man lägger dem. De
eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras.

•

Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!

Generella råd
Vatten och sand är trägolvets största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan
tillrådar vi att lägga riktiga grovmattor på utsidan som kan uppta sand och smuts, medan det
på insidan bör vara mattor som upptar fukt.

Bord- och stolsben bör påföras filtmattor, för att beskydda golvet mot repor i ytskiktet. På
speciellt utsatta ställen, för exempelvis under kontorstolar på hjul, bör golvet skyddas med
skyddsmattor.

Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och parkett. Ideal luftfuktighet
i rummet är 45-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet
uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet ”höja” sig.

Rengöring och rengöringsmetoder

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning eller
torrmoppning. Vid tvättning tillsättes medel som finns i Barkiet-system eller annat syntetiskt
rengöringsmedel till vattnet. (Se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och
använd en gott urvriden mopp. Eventuellt vattenöverflöd på golvet bör tas bort omedelbart
innan det torkar.

Fläckar
Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort
mad hjälp av olika rengöringsmedel.

Fläckens typ
asfalt
saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt
choklad, fett, olja, skokräm
skospår, tjära
blod
blyertspenna, bläck

Rengöringsmedel
smör
vatten + diskmedel
rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
kallt vatten
starksprit

Uppfräschning
Vid normal användning är det inte nödvändigt att efterbehandla golvet efter läggningen.
Om det uppstår ställen där lacken är mer sliten eller matt än på andra ställen, kan dessa
fälten behandlas med medel ägnade åt detta mål utan att hela golvet nödvändigtvis måste
behandlas. Har det slarvats med skötseln och golvet har blivit så slitet att själva träet blivit
mörkt/missfärgat, måste golvet totalrenoveras genom att det slipas och omlackeras.

