Skötselråd/Stoppskylt
Naturale-behandlat trägolv
I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

Nybehandlat Naturale-golv!

• Torktid: 2-3 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet
• Golvet kan försiktigt beträdas efter ca 8 timmar
• Möbler kan du flytta tillbaka efter 24 timmar.
• Mattor läggs på efter en vecka, då har lacken härdat (torkat) färdigt.
• Fukttorka inte golvet under första veckan.
• Använd möbeltassar för att undvika repor. Släpa aldrig möbler
över golvet.

tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan
omlackeras. På så sätt uppnås samma färgnyans och glans över hela
ytan. För bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att
slitskiktets stavar sitter väl förankrade i underlaget.
• Vid enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda
bytas ut. Du kan förlänga livslängden på golvet genom att lägga på ett
nytt lager Naturale. Om golvet behandlats med vax eller polish måste
golvet slipas till trärent.

Allmänna råd

Fläckborttagning

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhåll styrs mycket
av hur entrén är utformad och hur den sköts. Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka
omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former utav vätska.
Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa
risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut
regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av
den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern
krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora
rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas
inom 15-25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30-60%. Vissa
träslag, t ex bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra.
Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet
och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna
växter och akvarium ger fukttillskott till luften. Luftfuktigheten kan också
ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än t ex element
och yttemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Höj och
sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

• Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och
dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – torrmoppning eller
dammsugning.
• För grundlig rengöring fukttorka golvet med Bona Cleaning Pad och
Bona Cleaner för trägolv. Svabbgarn med hink rekommenderas inte
eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.
• Vid större ytor kan skurmaskin utnyttjas tillsammans med vit eller
beige skurrondell. Använd inte aggressivare skurrondeller än nödvändigt. Aggressiva skurrondeller kan repa och vid frekvent bruk slita ut
ytan i förtid. Vattensläppet från skurmaskinen får inte vara större än att
ytan är torr igen inom 1 minut.

Underhåll

• Med intervall om 3-5 år i hemmiljö och 1-3 år i offentlig miljö, kan ytterligare lager med Naturale 2-komponent påföras för att fräscha upp
ytan och förlänga livslängden. I sådant fall skall ytan först rengöras och
behandlas med Bona Prep för att sedan slipas lätt.
• Begränsade skador kan punktlagas med Bona Naturale.

Renovering

• De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden
trasa. Tänk på att Naturale-behandlade trägolv kan skadas av för mycket
vatten och starka alkaliska rengöringsmedel som Perkloretylen, thinner,
aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor
försiktighet. Obs! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.
Fläck av

Tas bort med

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, jucie, kaffe, te, läsk, saft, vin, öl, ägg, urin

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel t ex Bona Cleaner.

Asfalt, gummi, olja skokräm, sot,
svårare fläckar av choklad och fett

Tvättnafta, lacknafta.

Färgkritor, läppstift, tusch.

T-sprit och vatten 50/50.

Stearin, tuggummi

Kylspraya eller lägg en plastpåse
med isbitar på fläcken. Skrapa sedan
försiktigt.

Blod

Kallt vatten.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvets redan
långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t ex
hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. På alla typer
av trägolv förändras färgen med tiden då golvet utsätts för UV-ljus.
Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.

Lifetime Support

Så länge enbart Bonas produkter har använts
enligt våra anvisningar, lovar vi att göra allt vi kan
för att öka livslängden på ditt golv och verkligen ta
fram dess bästa sidor!

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som
använts till respektive golv.
Golv
Produkt
Golv
Produkt

Arbetet utfört av
Adress
Telefon
E-post
Datum

Bona AB
Box 21074
200 21 Malmö
Telefon: 040-38 55 00
www.bona.com
Se även
www.golvbranschen.se

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr
handtaget!

Stopp
Naturale-behandlat golv!
Golvet får beträdas
datum

tid

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städskåpet!

