städskåpstavla - oljebehandlade golv

Grattis till ditt nya trägolv från MOLAND!
Du har nu tagit emot och lagt ditt nya trägolv. Vi är säkra på,
att du är nöjd med resultatet. Om du inte har haft trägolv
förut, kanske du är osäker på hur du ska behandla och vårda
ditt nya golv. Denna städskåpstavla innehåller allt du behöver veta. Ta en titt på avsnittet ”Daglig rengöring/underhåll”, så ser du redan nu att vardagen med trägolv är enkel.
Har du ytterligare frågor, är du välkommen att ringa till oss
eller till din återförsäljare.

ALLMÄNT OM TRÄGOLV
Inneklimat:

Både människans och trägolvets välbefinnande är beroende
av bl.a. inneklimatet. Det optimala är en rumstemperatur på
ca 20°C och en relativ luftfuktighet på ca 50% (min. 35 % och
max 65 % under mycket korta perioder). Om luftfuktigheten
faller under eldningssäsongen, rekommenderas att använda
en luftfuktare och/eller att sätta skålar med vatten på elementen. När luftfuktigheten är hög, kan det vara nödvändigt att sätta på värme och undvika att öppna fönster. Skaffa
ev. en hygrometer. Det är stor skillnad på de olika träsorternas egenskaper. Träets rörelse är beroende av luftfuktigheten Fogbredden kommer således att variera, och man kan
förvänta en ökad fogbredd t.ex. under vinterhalvåret när
luften ofta är torr. Efter ca ett år är trägolvet acklimatiserat.

golv som utsätts för hård belastning t.ex. kök/allrum, kontor
och offentliga lokaler kräver en extra oljebehandling.

Daglig rengöring/underhåll:

Den dagliga rengöringen av ett oljebehandlat golv görs
med sopborste, golvmopp eller dammsugare. Vid tvättning
av golvet används rent, ljummet vatten och en väl urvriden
trasa.
Speciellt gällande för golv av lövträ (ek, ask, bok, merbau m.fl.):
Om golvet ser matt och slitet ut, tvättas det med Underhållsolja Natur/Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.
Speciellt gällande för golv av barrträ (furu, gran m.fl.):
Om golvet är lätt smutsigt, tvättas det med Träsåpa Natur/
Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.

Grundrengöring:

Om golvet är mycket smutsigt, fett eller fläckigt, tvättas det
med Trärengöring (följ leverantörens instruktioner). Denna
rengöring öppnar träets porer och skall därför alltid efterföljas av tvättning med Underhållsolja Natur/Vit i varmt
vatten på golv av lövträ (ek, ask, bok, merbau m.fl.). Golv
av barrträ (furu, gran m.fl.) tvättas med Träsåpa Natur/Vit
i varmt vatten. Efterbehandlingen görs när träet är yttorrt.

Småreparationer:

Tips:

För att skydda trägolvet rekommenderas att använda möbeltassar under stols- och bordsben. Kontorsstolar bör förses med speciella hjul för trägolv. Man bör också lägga en
akrylskiva under kontorsstolar. Krukor, vaser o.d. som inte
är 100 % vattentäta bör inte placeras så de kommer i direkt
kontakt med golvet.
Mattor bör inte läggas ut på golvet förrän 2-3 veckor efter läggning eller efter golvbehandling. Använd mattor vid
ingångspartier för att undvika att smuts och väta dras in på
golvet. Efter en oljebehandling tar det ca 2 veckor innan golvet har full motståndskraft. Skona golvet så mycket som möjligt under denna tid.

OLJEBEHANDLADE GOLV
Innan golvet tas i bruk:

Oljebehandlade golv från Moland kan tas i bruk direkt efter
inläggningen. Dock rekommenderas att tvätta golv av lövträ
(ek, ask, bok, merbau m.fl.) med Underhållsolja och golv av
barrträ (furu, gran m.fl.) med Träsåpa innan golvet börjar användas (se avsnittet ”Daglig rengöring/underhåll”). Endast

Små skador på golvet, t.ex. brännmärken eller envisa
fläckar, avlägsnas enkelt vid slipning med ren stålull (ej
Svinto) eller fint sandpapper. På det avslipade området
påföres en golvoljor.

Observera:

Det rekommenderas att golv som utsätts för extra mycket
slitage, t.ex. kök/allrum, kontor, affärslokaler, m.m., får en
extra oljning.

Golvvärme:

Se mer information på www.molan.se.

VIKTIGT:

Om den oljade ytan är nedsliten (t.ex. på utsatta områden,
så som dörröppningar, under stolar eller liknande) är golvet
inte beskyddat och skador kan uppstå. Dessa skador omfattas inte av reklamationsrätten.
Om golvet behandlas regelbundet efter behov kommer det
hålla i många år.
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