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El 

Elcentral i lägenheten 

Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i elskåpet som 
finns i bostaden. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge. 

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en 
felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag. 

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att hitta 
den felaktiga apparaten. 

1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge). 
2. Återställ jordfelsbrytaren. 
3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken 

automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag 
och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut. 

Elavtal 

Varje hyresgäst skall själv teckna elabonnemang för elförbrukningen i lägenheten. Ta kontakt 
med E.ON via deras hemsida, www.eon.se för att teckna ett abonnemang. Ni är välkomna att 
kontakta Bostad Västerås vid frågor. 

Elmätning 

I IT-skåpet återfinns den utrustning som används för att digitalt kontrollera hushållets 
medieförbrukning. Bl.a. mäts förbrukningen av varmvatten samt el via utrustningen. 

Utrusningen återfinns i skåpet och vi ber er att tänka på att inte koppla loss denna utrustning. 

Centraler 

Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. En automatsäkring behövs sällan 
bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa vippan uppåt till tillslaget 
läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt. 

Säkringarna är numrerade för att Ni enkelt ska kunna läsa av gruppschemat som finns i 
bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står nummer 1 på säkringen så tittar Ni på 
gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr. 

Vid strömavbrott kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippan står uppåt). 
Kontrollera även att jordfelsbrytare är tillslagen (vippan ska stå uppåt). Skulle det vara så att 
någon säkring är frånslagen, tryck då upp vippan till tillslaget läge. Om vippan inte vill stanna 
i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det är då fel på 
någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den fasta installationen. Om 
felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta felanmälan. 



Jordfelsbrytare 

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är 
funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 
månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. 
vintertid. 

Felsökning 

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: 

1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en 
tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen 
några gånger bör hjälp sökas hos felanmälan. 

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån 
samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter 
en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den 
säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några 
säkringar har återställts finns felet i centralen. Kontakta då felanmälan. 

3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla 
stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som 
tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i 
den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmäla. 
Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills 
jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. 
Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten. 

  



Bad/Dusch 

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar 
er elförbrukning. 

Handdukstork 

Timer med minnesfunktion som minskar energiförbrukningen upp till 75%.  
Inställbar driftstid utifrån vanor och behov. 

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt. Värmning 
pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från. 

Pax Momento är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska värma. För 
att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två 
repeterbara timers. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.) 

Pax Momento Engångstimern är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga textilier. 

- T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta 
engångstimern torka handduken. 

- Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar t.ex. en 
dusch vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara efter jobbet, på kvällen, eller när vi går 
upp på morgonen. Den som vet att man vanemässigt duschar vid samma tidpunkt 
dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två timers som är repeterbara. 

Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall starta, 
efter det så startar elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt dygn efter dygn 
tills du avaktiverar den.  

 

  



Brandskydd 
Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar brandskyddet 
i en fastighet. 

• Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i byggnaderna. 
• Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. 

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för 
liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112. 

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i garaget, i 
förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får 
finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem. 

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du välkommen 
att kontakta din fastighetsskötare Riksbyggen. 

Brandvarnare 

Vid inflyttning finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och skall 
varna vid rökutveckling i lägenheten. 

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflyttning, därefter ansvarar 
hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet börjar ta slut 
hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att trycka på knappen på 
brandvarnaren kan den funktionsprovas. 

Låssystem 

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt de gemensamma utrymmena såsom 
miljörum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflyttning kvitterat ut tre nycklar till 
er lägenhet. 

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via Riksbyggen, se kontaktlista, ni kan få nya 
nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Riksbyggen samt Bostad Västerås. 

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de 
anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras 
hyresgästen. 

Lägenhetsnummer 

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. 
Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss. 

Postbox/tidningshållare 

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för 
dagstidningar eller för de lägenheterna med loftgång i trapphuset. 

Miljörum 

Miljörum hittar ni på innergården utanför Kornellvägen 29, fraktioner finns för källsortering 
av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive 
miljörums kärl. 



Bredband/Telia 

Du har tv-paket ”Lagom” via bredbandet som ingår i ditt boende. Du kan när som helst byta 
tv-paket eller lägga till bredband. Beställer du bredband kan du även lägga till telefoni. 

Aktivera dina tjänster 
För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan.  
På sidan visas de tjänster som ingår i ditt kollektiva avtal.  
Här kan du också  
välja till utöver det som ingår.  

- Gå in på telia.se/aktivera 
- Fyll i din adress  

Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet  
att ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia. 
 

Hitta koder på Mitt Telia 
Har du tv-paket hos oss finner du de  
koder (identifikations-kod och kontrollkod) du behöver 
för att aktivera din tv-tjänst.  
 
Här aktiverar du också streaming med Play+  
så att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar.  
 
Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet 
än det som redan ingår i ditt boende. 
Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia 
 
 

Koppla in din utrustning 
På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din  
 Utrustning. Utrustning finns i din bostad 
 Är något trasigt så kontaktar du oss på 90 200. 
 
Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se   
på tv. Vi hjälper dig hela vägen till din bästa wifi-upplevelse i hemmet. 
 
Du kan läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cykelställ på loftgång/gården 

Det finns cykelställ på loftgångarna samt utanför respektive hus, där man kan ställa sina 
cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen. Iaktta försiktighet 
vid användning av cykelställ på loftgångarna. 

Barnvagns/rullstols-rum 

På bottenvåningen i respektive huskropp hittar ni barnvagns/rullstols-rum som ni kan utnyttja. 
Ni har tillträde till utrymmet via er lägenhetsnyckel. 

Parkeringsplatser 

Totalt finns det 35 parkeringsplatser varav 2 är tillgänglighetsanpassade. 

Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatserna hittar ni på innergården utanför respektive 
huskropp.  

Montering diskmaskin 
Diskmaskin kan monteras under diskbänk. 

Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de förborrade hålen i 
skåpsbotten och ansluts. 

1. Börja med att ta bort skåpluckan. 
2. Skruva bort ram runt diskbänk. 
3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort ”provisoriska” innerväggar i utrymmet för 

diskmaskin. 
4. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på 

placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen) 

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett 
eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in. 

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel. 

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara avstängd när 
maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då och då. 

Viktigt 

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. 
Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av hemförsäkringen. 

Förvara demonterade detaljer i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med skåpsluckan. Vid 
avflyttning skall skåpluckan återmonteras av hyresgästen. 

Ring alltid din fastighetsskötare Riksbyggen innan du påbörjar arbetet. 
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Lackerade trägolv - byggstädning
• Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös 
     smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
• Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan  
    Combimaskin användas. Se till att vattenmängden  
    reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör  
    man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golv-    
    ytan efter skurning. Ett vanligt allrengöringsmedel 
    med pH 7–9, typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet.  
    
• Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för bygg- 
    damm skall golv fuktmoppas med ett surt rengörings- 
    medel (ph 2–5). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalknings- 
    medel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir  
    smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas om  
    golvet ej varit täckt. Avsluta med att fuktmoppa med  
    vatten och lite neutralt rengöringsmedel. Viktigt!  
    Överdosera ej! Rengöringsmetoder som i något  
    moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv 
    och skall undvikas.

• Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit  
    beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är  
    borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en  
    ren, väl urvriden, fuktig trasa.

• Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.

• Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så  
    rekommenderas en behandling med Tarkett Lack- 
    refresher (se anvisning på flaskan).

• Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får  
    inte missfärga färdig beläggning.

Viktigt
Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv  
eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polish-  
och/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlack-
ering om det skulle behövas. Ett undantag till regeln är 
dansgolv. För att nå bästa resultat använd Tarkett Lackre-
fresher vid underhåll av golvet. Tarkett Lackrefresher har 
en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som 
det blir överlackeringsbart.

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!

Information
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se
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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

Information
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Sk
öt

se
la

nv
is

ni
ng

 L
ac

ke
ra

de
 tr

äg
ol

v 
- H

em
m

ilj
ö,

 2
01

3-
06

-1
2 

er
sä

tt
er

 2
01

0-
06

-0
1



Skötsel & 
underhåll

Offentlig miljö
Lackerade trägolv

Mars 2013



Lackerade trägolv - offentlig miljö
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 grund-
ligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden 
microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom 
det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt 
Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak i vattnet. Använd inte såpa på lackade ytor då 
det kan bildas en fet hinna. 

På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller 
röd rondell. Använd neutralt allrengöringsmedel med pH 
6-8 doserat enligt instruktioner. Undvik överdosering och 
rengöringsmedel som innehåller tvål eller polish (polyme-
rer), eftersom det får ytan att se flammig ut. Golvet skall 
inte polishbehandlas.

För svåra fettbaserade fläckar på framför allt mattlackade 
golv rekommenderas Tarkett Bioclean (1:20) eller ett 
alkaliskt rengöringsmedel. Spraya på fläcken, låt verka 
och torka med en microfibermopp. Fuktmoppa golvet 
efteråt med rent vatten och torka. Upprepa behandlingen 
tills smutsen försvinner. På större ytor kan kombimaskin 
användas med röd rondell.

Underhåll
För att ytterligare skydda och fräscha upp ytan kan du 
efter en grundlig rengöring lägga på Tarkett Lackrefresher. 
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med  
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka 
flaskan före användning. Följ noggrant instruktionerna. 

Fortsätt med torra eller fuktiga städmetoder med ett 
neutralt allrengöringsmedel efter behandlingen. Alkaliska 
rengöringsmedel kan avlägsna lackrefreshern.

Förebyggande 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. Möbeltas-
sar minskar risken för repor. Använd skyddsmatta under 
kontorsstolar. 

Torka upp vatten och spill omedelbart.

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-röd

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

Blod Kallt vatten
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14 mm. Lackad - Pure, Play, Shade, Noble, Epoque
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Nyttan med att använda kakel och klinker på 

golv och väggar är att det är så tåligt och  

underhållsfritt. Det krävs minimala insatser 

för att hålla ytan hel och ren. Undantaget är  

vissa naturmaterial som är känsligare och kräver 

lite mer underhåll. Följ gärna våra enkla råd!

allmänt

Använd alltid rengöringsmedel som är avsedda 

för materialet. Fila Cleaner är ett bra rengö-

ringsmedel för daglig städning. Om du spiller 

något annat än vatten eller tvål – torka gärna 

bort det direkt. Vid hårt nedsmutsade golv samt 

vid rengöring av fogrester använd Fila Detertek.

glaserade kakelPlattor och mosaik 

Kakel torkas av med en ren, fuktig trasa. Eventuella 

rester av tvål och schampo tar du bort med 

ett vanligt alkaliskt rengöringsmedel som sedan 

sköljs av. Kalkfläckar är vanliga inte minst i dusch 

och badrum; använd kalkborttagningsmedel 

så går det fort och lätt att få ytan fin igen. 

Behandla aldrig en glaserad platta med klinker-

olja! Om kakelplattan har dekor kan den repas 

om ytan på rengöringssvampen är för hård 

– använd mjuka svampar och trasor och var 

försiktig med syra som kan missfärga dekoren. 

glaserade golvklinker

För normalrengöring räcker det med att du 

använder vatten med ett vanligt allrengörings-

medel som är svagt alkaliskt. Om golvet är 

mycket hårt smutsat kan rengöring med skur-

maskin göra stor skillnad. 

oglaserad golvklinker/

cementPlattor/natursten

Det är viktigt att behandla plattorna med en 

olja som tränger ner i porerna och gör golvet 

mer lättstädat. Behandla med t ex FilaFob innan 

golvet tas i bruk. Upprepa behandlingen vid 

behov. Daglig skötsel gör man med vatten 

och grönsåpa som ger en skyddande yta och 

fördjupar färgtonen.

granitkeramik

På oglaserad granitkeramik ska du inte använda 

såpalösning eller klinkerolja. Ett vanligt,  

svagt alkaliskt rengöringsmedel är bäst. 

Polerad granitkeramik ska behandlas med 

Fila MP/90 för att motstå svåra fläckar som 

kan uppkomma på ljus granitkeramik. Daglig 

skötsel som oglaserad granitkeramik.

fogar

Fogen är porös och suger därmed åt sig vatten. 

Om ventilationen är dålig i badrummet finns 

det därför en viss risk för mögelbildning. Rengör 

med ett alkaliskt rengöringsmedel, t ex Fila 

Fuganet, och se till att fogen får torka ordentligt 

så minskar tillväxten. Se också till att venti-

lationen är bra och vädra ibland. Fogen kan 

eventuellt behandlas med klinkerolja vilket 

gör den något tätare – men det kan vara bra att 

veta att fogen mörknar av oljan. Ett alternativ 

är det skydd för kakel och fogar som finns att 

köpa i fackhandeln. Behandlingen håller fogen 

ren och fin och underlättar städningen. 

silikon

Håll fogarna rena genom att tvätta dem en 

gång i veckan med fettlösande tvättmedel 

och eventuellt med desinfektionsmedel någon 

gång i månaden. God ventilation är lika viktigt 

för silikonfogar som för cementfogar!

Kakel och klinker gör livet lite enklare. 
Det här är våra bästa skötselråd!
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Plattsättning 

Golvläggning 

Drift- och skötselanvisningar 

Kv. Vetelängden 2. 

Material : standard Leverantör Rum: 

Kakel: 
Vit blank 20x30 Forma 

Vit blank 10x30 Vide 

Golvabia 

0371-588200 

 

Badrum 

Kök 

Klinker: 
Svart 10x10 Concept 

Svart 20x20 Concept 

Golvabia 

0371-588200 

 

Badrum 

Hall 

Parkett: 
Pur Ek Nature tre stav matt 7869017 

Tarkett 

0771-251900 

 

Golv lgh. 

Fix och fog: 
Fix ardex X 77 

Silikon SN ardex 

Tätskikt: Ardex tricom/P2D 

 
 

FB 200 klinkerfog mellangrå 

Mapei 111 kakelfog 

Ardex 

08 55631560 

 

 

CC Höganäs 

077-4473500 

 

   

   

   

 



Kv. Vetelängden 2. 

Färgsättning enligt rumsbeskrivning. 

 

 

 

 

Material – Produktlista i projekt (KL= finns på kemikalilistan) X= detta projekt 

 

 

Produkt KL Projektets produkter Fabrikat Kulör 

Spackelprodukter     

Skivspackel  ☒ Jotun  

Sprutspackel  ☒ Jotun  

Lätt Hand  ☒ Jotun  

Lätt Grov  ☒ Jotun  

Lätt Våt  ☒ Jotun  

Tak och väggfärger     

Milltex Allgrund  ☒ Jotun  

Milltex 7/ Väggar  ☒ Jotun S 0500-N 

Milltex 20  ☒ Jotun  

Våtrumsfärger     

Tät grundfärg  ☒ Jotun  

Tålig tak o väggfärg/Badrumstak  ☒ Jotun S 0500-N 

Snickerier     

Servalac aqua 
 ☒ Alcro Hissdörrar 

Räcken 
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