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Lackerade trägolv - hemmiljö
Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hård-
het, intryck- och repkänslighet, färg m.m.
Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet 
utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade 
träslag förändras mest. 

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv 
med matt yta, särskilt  i utrymmen med släpljus. Under-
hållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet 
smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat
Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt  för att  trägolv 
inte skall  formförändras mer än normalt.  I nya hus bör 
man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och 
hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt 
uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall 
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan 
det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften 
tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att 
vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning
Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städ-
metoder, torrmoppning eller dammsugning.

Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl 
urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas 
inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på 
trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller 
milt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet.  
Använd inte såpa på lackade ytor då det kan bildas en fet 
hinna.

För punktfläckar rekommenderas Tarkett Bioclean utspätt 
1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga 
med en microfibermopp.  På mattlackade golv rekommen-
deras grovrent pH 10-11 vid den dagliga städningen för 
att ta bort feta fläckar efter t.ex. fötter i gångstråk och 
trafikerade ytor. 

Efter många års bruk kan lackytan fräschas upp med 
Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer 
lättstädat. 

Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med  
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka 
flaskan före användning.

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor.  Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar 
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande  hjul 
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning
Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När 
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. 
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. 

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i 
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummi-
klacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck, 
kulspetspenna, läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean 
i ljummet vatten.

Blod Kallt vatten

Proteco
Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment 
av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och 
periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från 
Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från 
Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruk-
tioner – då får du garanterat bästa resultat!

Sätt gärna upp detta skötselråd på 
insidan av Er städskåpsdörr
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