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Byggstädning
lacker ade tr ägolv trägolv



Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Syntetiskt rengöringsmedel 

mjölk, grädde, kaffe, te utan ammoniak, t.ex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tvättnafta, lacknafta

gummiklackmärken, olja, 

tjära, asfalt

Färgband, färgstänk, stencil,  T-sprit

bläck, kulspetspenna, 

läppstift

Urin, kräkningar  Syntetiskt rengöringsmedel 

 utan ammoniak, t.ex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Blod  Kallt vatten

Rengöring
 • Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna 
  lös smuts, tex damm, sågspån och grus.

 •  Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan 
  Combimaskin användas. Se till att vattenmäng- 
  den reduceras till hälften av det normala. 
  Dessutom bör man köra omlott så att vatten  
  inte finns kvar på golvytan efter skurning. 
  Ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9, 
  typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet. 
  Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för  
  byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt  
  rengöringsmedel (ph 2–5). Tag t ex 2 dl Kalkosan  
  (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt mop- 
  par 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  
  Lackrefresher (se anvisning på flaskan). 
 •  Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig  
  och får inte missfärga färdig beläggning.

 

Viktigt
Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv efter-
som det skadar ytan. Golven bör inte polish- och/eller vax-
behandlas, då det omöjliggör en överlackering om det skulle 
behövas. Ett undantag till regeln är dansgolv. För att nå 
bästa resultat använd Tarkett Lackrefresher vid underhåll 
av golvet. Tarkett Lackrefresher har en rengörande och halk-

hämmande effekt samtidigt som det blir överlackeringsbart.

Skydd
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 
golv. Möbler försedda med möbeltassar minskar risken för 
märken och repor på golvet. 

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.

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

www.tarkett.se

Tarkett Sverige AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna. Telefon 0771-25 19 00. Telefax 08-96 62 83. info.se@tarkett.com | www.tarkett.se



Skötsel & underhåll

lackerade trägolv trägolv



www.tarkett.se

Tarkett Sverige AB, Box 4538, 19124 Sollentuna. Telefon 0771-251900. Telefax 08-966283. info.se@tarkett.com | www.tarkett.se

Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Syntetiskt rengöringsmedel 

mjölk, grädde, kaffe, te utan ammoniak, tex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tvättnafta, lacknafta

gummiklackmärken, olja, 

tjära, asfalt

Färgband, färgstänk, stencil,  T-sprit

bläck, kulspetspenna, 

läppstift

Urin, kräkningar  Syntetiskt rengöringsmedel 

 utan ammoniak, tex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Blod  Kallt vatten

Allmänt

Tarketts unika golvvårdsprodukter förenklar underhållet 

och förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att 

olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- 

och repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då 

paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, 

fur samt exotiska träslag förändras mest.

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 normal 

sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärm-

ning. 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 tex luftfuktare.

Rengöring

 •  Vid daglig rengöring behövs normalt endast   

  torra städmetoder, torrmoppning eller damm- 

  sugning. 

 •  Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med  

  väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas  

  inte eftersom det lämnar för mycket vatten   

  efter sig på trägolvet. Tillsätt ev. några droppar  

  Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengö-  

  ringsmedel utan ammoniak i vattnet.

 •  Efter många års bruk kan lackytan fräschas 

  upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet får en   

  ny lyster och blir mer lättstädat. Tarkett Lack-

  refresher skall appliceras tunnt, gärna med   

  microfi bermopp och i brädornas längsriktning.  

  Skaka fl askan före användning.

Stoppa smutsen redan vid entrén

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 fl äckhärdighet. För bästa 

resultat bör dock fl äckar avlägsnas när de är färska. När fl äcken 

är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en 

ren, väl urvriden fuktig trasa.

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av 

rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och perio-

diskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. 

Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och 

följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du 

garanterat bästa resultat!
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Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Syntetiskt rengöringsmedel 

mjölk, grädde, kaffe, te utan ammoniak, tex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tvättnafta, lacknafta

gummiklackmärken, olja, 

tjära, asfalt

Färgband, färgstänk, stencil,  T-sprit

bläck, kulspetspenna, 

läppstift

Urin, kräkningar  Syntetiskt rengöringsmedel 

 utan ammoniak, tex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Blod  Kallt vatten

Allmänt
Tarketts unika golvvårdsprodukter förenklar underhållet och 
förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att olika 
träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och 
repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då 
paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, 
fur samt exotiska träslag förändras mest. Observera att feta/
glansiga fl äckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt 
i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver där-
för anpassas till utrymmets 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 normal 
sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärm-
ning. 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 tex luftfuktare.

Rengöring
 •  Vid daglig rengöring behövs normalt endast   
  torra städmetoder, torrmoppning eller damm- 
  sugning. 
 •  Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med  
  väl urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas  
  inte eftersom det lämnar för mycket vatten   
  efter sig på trägolvet. Tillsätt max 1/4 dl milt,  
  fettlösande handdiskmedel till 5 liter  tvätt-
  vatten, så är det lättare att få bort feta fl äckar.  
  Skölj/vrid ur trasan i rent vatten och blöt/vrid  
  ur den sedan i tvättvattnet. 

 •  Efter många års bruk kan lackytan fräschas 
  upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet får en   
  ny lyster och blir mer lättstädat. Tarkett Lack-
  refresher skall appliceras tunnt, gärna med   
  microfi bermopp och i brädornas längsriktning.  
  Skaka fl askan före användning.

Stoppa smutsen redan vid entrén
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 fl äckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fl äckar avlägsnas när de är färska. När fl äcken 
är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en 
ren, väl urvriden fuktig trasa.

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



Byggstädning
färdigol jade tr ägolv trägolv



Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Tarkett Oljerefresher i varmt

 mjölk, grädde, kaffe, te vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tarkett Oljegrovrent i varmt

gummiklackmärken, olja,  vatten, efterbehandla med 

tjära, asfalt Tarkett Oljerefresher i varmt 

 vatten

Färgband, färgstänk, stencil,  Tarkett Oljegrovrent i varmt

bläck, kulspetspenna,  vatten alternativt skrapa

läppstift först, polera sedan med 

 Tarkett Oljerefresher

Urin, kräkningar  Tarkett Oljerefresher i varmt 

 vatten

Blod  Kallt vatten

Rengöring
 • Använd endast Tarkett Golvoljeprodukter. 
 •  Dammsug eller torrmoppa golvet för att av  
  lägsna lös smuts, damm, sågspån och grus.

 •  Till grundligare rengöring används Tarkett Olje- 
  refresher. Torka golvet med fuktad skurduk, vrid  
  ur och torka torrt. Svabbgarn rekommenderas  
  inte eftersom det lämnar kvar för mycket vatten  
  på trägolvet. På större ytor kan skurmaskin
  användas. Använd röd rondell. Eftertorka alltid  
  direkt efter fuktrengöring. Fritt vatten får ej  
  finnas kvar på golvytan. Blandningsförhållande:  
  1:30, för både manuell och maskinell städning.  
  Överdosera ej! Det försvårar den dagliga
  skötseln av trägolvet.

 •  För att ta bort kvarvarande fläckar såsom gum- 
  miklackmärken räcker det oftast med att gnugga  
  fläcken med ett skurblock, vitt eller rött.

 •  Svårare fläckar, färgstänk och dylikt, kan för- 
  siktigt skrapas bort med skarp kniv/rakblad, 
  efterpolera den skrapade ytan med några drop- 
  par koncentrerad Tarkett Oljerefresher på en ren  
  tygbit.

 • Efter ev. fläckborttagning, tvätt, skurning   
  o.s.v. och när golvet torkat rekommenderas en  
  torrpolering, 150–300 varv/min. med en röd  
  rondell under polermaskinen för att återställa  
  den oljebehandlade ytan. Avsluta poleringen i  
  träets längdriktning.

 • Efter golvläggningen måste golvet täckas med  
  ett material som släpper igenom fukt och som  

  inte missfärgar färdig beläggning. 

Skydd
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städ-

ning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv.

Fläckborttagning
Tarkett oljade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa 

resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska.

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

www.tarkett.se
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Skötsel & underhåll
ol jade tr ägolv i offentlig mil jö trägolv



Tarkett oljade trägolv
Tarketts system för ytbehandling av oljade trägolv inkluderar 

ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsproduk-

ter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna 

för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på 

dina trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar 

och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat. För 

underhållsoljning av trägolv erbjuder Tarkett två olika oljor 

anpassade efter de aktuella lokalernas användningsområden:

Tarkett Golvolja – Proteco: En vattenburen, lösnings-

medelsfri underhållsolja som fungerar utmärkt i bostäder 

och offentliga lokaler med normalt slitage. Kan appliceras 

maskinellt eller manuellt. Finns i ofärgat och pigmenterat 

utförande.

Tarkett Professionell Golvolja: Lösningsmedelsburen golv-

olja baserad på högt förädlade växtoljor. Speciellt utvecklad 

för miljöer med hårt slitage. Medger behandling av större 

ytor på samma gång samt har kortare torktid än Proteco-

oljan. Anpassad för maskinell applicering, men kan även 

påföras manuellt på mindre ytor. 

Underhållsprodukterna Tarkett Oljerefresher, Bioclean och 

Oljegrovrent skall spädas med vatten enligt anvisningarna 

nedan. Angivelsen (1:30) betyder t ex att produkten skall 

spädas som 1 del underhållsprodukt till 30 delar vatten 

(dvs drygt 3 dl till 10 liter vatten).

1. Allmänna råd
VARNING! Oljeprodukter tillsammans med textilier, utgör 

risk för självantändning. Oljiga trasor skall omedelbart 

läggas i vatten eller brännas.

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 normal 

sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärm-

ning. 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 till exempel luftfuktare.

Oljan på Tarketts trägolv härdas med hjälp av UV-ljus vid 

tillverkningen. Det ger en mycket tät, hållbar och smutsav-

visande yta. Om golvet underhålls på korrekt sätt har det en 

mycket lång livslängd. Om däremot underhållet är eftersatt 

och golvet tillåts nötas igenom den UV-härdande ytan fi nns 

risk för mörkare färgton på kraftig nötta partier när golvet 

underhållsoljas. För att återställa hela golvytan till ett jämnt 

utseende rekommenderas i sådana fall att hela golvet slipas 

trärent och oljebehandlas enligt pkt 10.

2. Byggstädning
2.a  Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös

 smuts, damm, sågspån och grus.

2.b  Torka golvet med Tarkett Oljerefresher med fuktad   

 skurduk (OBS! ej skurgarn) eller skurmaskin (röd rondell, 

 150 varv/min). Blandningsförhållande: 1:30, för både  

 manuell och maskinell städning. Överdosera ej! 

 Det försvårar den dagliga skötseln av trägolvet.

2.c  Eftertorka väl direkt efter fuktrengöringen. Fritt vatten  

 får ej fi nnas kvar på golvytan.

2.d  För att ta bort kvarvarande fl äckar såsom gummiklack- 

 märken räcker det oftast med att gnugga fl äcken med  

 ett skurblock, vitt eller rött. Svårare fl äckar, färgstänk  

 och dylikt, kan försiktigt skrapas bort med skarpt kniv- 

 /rakblad. Efterpolera den skrapade ytan med några

  droppar koncentrerad Tarkett Oljerefresher på en ren   

 tygbit.

2.e  När golvet är torrt, avsluta med torrpolering (röd ron-

 dell, 300 varv/min.) för att återställa den oljebehand- 

 lade ytan. Avsluta poleringen i träets längdriktning.

2.f  Direkt efter avslutad byggstädning måste golvet täckas

 med ett material som släpper igenom fukt och som inte  

 missfärgar färdig beläggning.

3. Installationsbehandling
I utrymmen med normalt slitage (t ex kontor, konferensrum,

lägenheter) skall trägolvet installationsbehandlas om det 

smutsats eller nötts under tiden efter byggstädning. I sådana 

utrymmen är installationsbehandlingen identisk med Bygg-

städningens steg 2.a – 2.e ovan. I utrymmen med hårt slitage 

(tex butiker, restauranger, dansgolv och utsatta korridorer) 

skall golvet alltid installationsbehandlas med Tarkett Profes-

sionell Golvolja. Installationsbehandlingen utförs på samma 

sätt som ett periodiskt underhåll enligt  8.a – 8.l nedan.

4. Skydda
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 

golv. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul 

minskar risken för repor.

5. Daglig städning
5.a  Torrmoppa eller dammsug golvet.

5.b  Smutsas golvet så kraftigt att det krävs fuktrengöring  

 var eller varannan dag så används Tarkett Bioclean   

 (1:100, dvs 1 dl till 10 liter vatten) alt. ett neutralt   

 allrengöringsmedel med pH-värde 7–9.



6. Grundlig rengöring
Principen för grundligare rengöring är återkommande 

fuktmoppning med Bioclean där man ungefär var fjärde 

gång behandlar golvet med Tarkett Oljerefresher. Tarkett 

Oljerefresher ger utöver rengöring även ett visst underhåll 

av den oljebehandlade ytan. För mycket Oljerefresher kan 

dock försvåra den dagliga skötseln av golvet. Överdosera 

inte – och behandla inte med Oljerefreshern för ofta.

I utrymmen med normalt slitage rekommenderas fuktmopp-

ning med Tarkett Bioclean (2 kapsyler = 15 ml till 10 liter) 

en gång per vecka samt behandling med Tarkett Oljerefresher 

(1:30) en gång/månad. I utrymmen med hårt slitage/hög 

nedsmutsning som fuktmoppas med Tarkett Bioclean (enligt 

5.b ovan) fl era gånger/vecka, skall golvet behandlas med 

Tarkett Oljerefresher (1:30) upp till 1 gång per vecka.

6.a  Dammsug eller torrmoppa golvet.

6.b Rengör golvet med Tarkett Oljerefresher (1:30) med 

 fuktad skurduk eller skurmaskin (röd rondell, 150 varv/ 

 minuten). Torka torr.

6.c  Ett oljat golv mår bra av att torrpoleras (skurmaskin,  

 röd rondell, 300 alternariv 150 varv/minuten), ju oftare  

 desto bättre – och gärna i anslutning till rengöring med  

 Oljerefresher. I miljöer med starkt slitage är detta ett  

 krav. Ytan blir bättre och snyggare efter varje polering  

 samt mer lättstädad.

7. Fläckborttagning
Tarkett oljade trägolv har hög fl äckhärdighet. För bästa 

resultat bör dock fl äckar avlägsnas när de är färska.

8. Periodiskt underhåll
– Tarkett Professionell Golvolja
Underhållsoljning inklusive torrpolering skall normalt ske 

1–2 ggr/år i offentlig miljö.

Vid utrymmen med hårt slitage t ex butiker och restauranger 

normalt 2–4 ggr/år.

Ett tidigt utfört underhåll och täta intervaller i början 

förlänger golvets totala livslängd.

8.a  Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös

 smuts, damm, sågspån och grus.

8.b  Rengör golvet med Tarkett Oljegrovrent (blandnings-  

 förhållande 1:40). Använd skurmaskin (röd rondell, 

 150 varv/min). Vid hårt smutsade golv, använd grön 

 eller  brun rondell.

8.c  Torrmoppa golvet med en ren trasa under skurmaskinens

 rondell (150 varv/min).

8.d  Låt golvet torka minst 5 timmar.

8.e  Viktigt! Tänk på att allt material du behöver fi nns till -

 gängligt innan oljeappliceringen påbörjas; 2 st röda

  rondeller och skurdukar (3 st/10 m2). Bästa resultat 

 uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser.

8.f  Lägg ut Tarkett Professionell Golvolja, 1 liter till 

 ca 20 kvm. Arbeta korsvis in oljan på golvytan med 

 skurmaskin (röd rondell, 150 varv/minuten). 

 Inga pölar/droppar får fi nnas kvar.

8.g  Upprepa steg 8.f tills hela ytan är behandlad.

8.h  Låt ytan vila minst 15 minuter.

8.i  Lägg en skurduk under en ny rondell och torka den

 behandlade ytan (skurmaskin, 150 varv/min.) 

 Det är viktigt att ytan blir helt torr.

8.j  Polering kan göras efter 3 timmar. Hela golvytan poleras

 korsvis med skurmaskin (300 varv/min), först med en röd  

 rondell och sedan med en ren trasa under rondellen.

8.k  Låt golvet torka över natten (– oljan är helt torr efter 

 12 timmar vid +20°C).

8.l  Rengöring med vatten får ej ske förrän tidigast en vecka

 efter behandlingen.

Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, Tarkett Oljerefresher (1:30) 

vin, mjölk, grädde, kaffe, te  i varmt vatten 

Choklad, fett, skokräm,  Tarkett Oljegrovrent (1:40) 

gummiklackmärken, olja,  i varmt vatten, efterbehandla

tjära, asfalt   med Tarkett Oljerefresher i 

 varmt vatten

Färgband, färgstänk, stencil, Tarkett Oljegrovrent (1:40) 

bläck, kulspetspenna,  i varmt vatten alternativt 

läppstift skrapa först, polera sedan   

 med Tarkett Oljerefresher

Urin, kräkningar Tarkett Oljerefresher (1:30) 

 i varmt vatten

Blod  Kallt vatten
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9. Periodiskt underhåll
– Tarkett Golvolja – Proteco
Underhållsoljning inkl. torrpolering skall normalt ske 

1-2 ggr/år i offentlig miljö. Ett tidigt utfört underhåll och 

täta intervaller i början förlänger golvets totala livslängd. 

Vid utrymmen med hårt slitage t ex butiker och restauranger 

skall Tarkett Professionell Golvolja användas (se avsnitt 8. 

ovan).

9.a  Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös

 smuts, damm, sågspån och grus.

9.b  Rengör golvet med Tarkett Oljegrovrent (1:40). Använd  

 skurmaskin (röd rondell, 150 varv/min). Vid hårt 

 smutsade golv, använd grön eller brun rondell.

9.c  Torrmoppa golvet med en ren trasa under skurmaskinens

 rondell (150 varv/min).

9.d  Viktigt! Tänk på att allt material du behöver fi nns till -

 gängligt innan oljeappliceringen påbörjas; 2 st röda   

 rondeller och skurdukar (3 st/10 m2). Bästa resultat 

 uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser.  

 Applicering och eftertorkning av en ca 10 m2 stor yta  

 ska ske inom 10 minuter.

9.e  Lägg ut Tarkett Golvolja – Proteco, 1 dl till ca 10 kvm.

 Arbeta korsvis in oljan på golvytan med skurmaskin 

 (röd rondell, 150 varv/min.) Inga pölar eller droppar 

 får fi nnas kvar.

9.f  Lägg en skurduk under en ny rondell och torka den

 behandlade ytan (skurmaskin, 150 varv/min.) Det är   

 viktigt att ytan blir helt torr.

9.g  Upprepa steg 9.e – 9.f tills hela ytan är behandlad.

9.h  Låt golvet vila över natten. Därefter poleras hela 

 golvytan korsvis med skurmaskin (300 varv/min), först  

 med  en röd rondell och sedan med en ren trasa under  

 rondellen.

9.i  Låt golvet vila ytterligare en halv dag innan det 

 trafi keras.

10. Oljning av trärent golv
(nyslipat eller obehandlat från fabrik)
Grundoljning från trärent (samt dammsuget/torrmoppat golv)

utförs med Tarkett Professionell Golvolja enligt punkterna

8.e – 8.l ovan alt Tarkett Golvolja Proteco enligt 9.d – 9.i.

Åtgången (oavsett oljetyp) ökar dock till 1 liter till ca 10 

kvm (varierar mycket beroende på träets sugande förmåga).

OBS! Vid tillverkningen härdas oljan på Tarketts trägolv med

hjälp av UV-ljus i en industriell process. Det ger ett unikt

utseende och mycket tät, hållbar och smutsavvisande yta.

Oljebehandling av ett inlagt, trärent golv ger ett utseende 

som skiljer sig något från originalutseendet på Tarketts 

UV-oljade trägolv.



Skötsel & underhåll
färdigol jade tr ägolv trägolv
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Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Tarkett Oljerefresher i varmt
mjölk, grädde, kaffe, te vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tarkett Oljegrovrent i varmt vatten,
gummiklackmärken, olja,  efterbehandla med Tarkett Olje-
tjära, asfalt  refresher i varmt vatten

Färgband, färgstänk, stencil,  Tarkett Oljegrovrent i varmt
bläck, kulspetspenna,  vatten alternativt skrapa
läppstift först, polera sedan med 
 Tarkett Oljerefresher

Urin, kräkningar  Tarkett Oljerefresher i varmt 
 vatten

Blod  Kallt vatten

Direkt efter inläggning
Dammsug samt torka av det nylagda golvet med Tarkett Oljerefresher 
i vattnet (1:30) med fuktad skurduk.

Rengöring
 •  Använd endast Tarkett Golvoljeprodukter. Vid daglig  
  rengöring behövs normalt endast torra städmetoder,  
  torrmoppning eller dammsugning.

 •  Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös  
  smuts, damm och grus.

 •  Till grundligare rengöring används Tarkett Oljerefres- 
  her. Torka golvet med fuktad skurduk, vrid ur och  
  torka torrt. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom  
  det lämnar kvar för mycket vatten  på trägolvet.

 •  Extra smutsiga partier kan skuras med skurblock   
  (vitt eller rött) alternativt skurmaskin. Avlägsnas  
  smutsvattnet och torka torrt. Blandningsförhållande:  
  1 dl Oljerefresher till 3 liter varmt vatten. Överdosera  
  ej! För mycket Oljerefresher försvårar den dagliga  
  skötseln av golvet.

               •  Fläckar/spill på golvet avlägsnas enklast när de är  
 färska. Smutsas golvet så kraftigt att det krävs fuktrengöring var 
 eller varannan dag så används ett neutralt allrengöringsmedel  
 med pH-värde 7–9, typ Tarkett Bioclean.

• Torrpolering med röd rondell (300 alt. 150 varv/min), av ett 
 oljat golv är aldrig fel, ju oftare desto bättre. Ytan blir bättre 
 och snyggare efter varje polering samt mer lättstädad.

•  Tarkett Oljerefresher ger utöver rengöring även ett mindre under- 
 håll av den oljebehandlade ytan. Tätare intervall än en gång per  
 vecka rekommenderas ej. 

•  Periodiskt underhåll inkl. torrpolering skall ske 1–2 ggr/år i offentlig  
 miljö, se separat anvisning: Skötsel, oljade trägolv i offentlig miljö.

Periodiskt underhåll – Oljebehandling
 • I utrymmen med hårt slitage, tex hall, kök och utrym- 
  men som beträds med ytterskor skall golvet under  
  dess första 3 år underhållsoljas 2 gånger, i andra   
  utrymmen 1 gång. Ett tidigt utfört underhåll och täta  
  intervall i början förlänger golvets totala livslängd.  
  Förutsatt ett korrekt underhåll kan golvet därefter  
  underhållsoljas vart 3:e till 5:e år. 

 • Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös  
  smuts, såsom damm och grus. 

 •  Tvätta golvet med Tarkett Oljegrovrent blandat i   
  varmt vatten, 1: 40. På större ytor används lämpligen  
  skurmaskin, med röd rondell. Vid återställande av  
  kraftigt nedsmutsade, försummade golv används brun  
  eller brun rondell. Torrmoppa alltid direkt efter.

 •  Viktigt! Tänk på att allt material du behöver fi nns 
  tillgängligt innan oljepåläggningen påbörjas; 2 st röda
 rondeller, skurdukar (3 st/10 m2) och ström till maskinen. Bästa  
 resultat uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser.  
 Applicering och efter torkning av en ca. 10 m2 stor yta ska ske  
 inom 10 minuter!

•  Applicering: Häll ca 1 dl olja i hålet i den röda rondellen och kör  
 korsvis ut oljan på en yta av 8–10 m2. Inga pölar eller droppar får  
 fi nnas kvar!
• Eftertorkning: Lägg en trasa under en ny rondell och torka den  
   behandlade ytan. Det är viktigt att ytan blir helt torr!

•   Upprepa detta ca. var 10 m2 tills hela ytan är behandlad.

•   Polering: Efter minst 4 timmar eller helst dagen efter ska hela     
    ytan poleras korsvis, först med en röd rondell och sedan med  
    en ren trasa under rondellen, 300 varv/min. 

Stoppa smutsen redan vid entrén
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. 
Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti 
lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv. Möbeltassar och 
skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. 

Varning!
Oljeprodukter tillsammans med textilier, utgör risk för självantänd-
ning. Oljiga trasor skall omedelbart läggas i vatten eller brännas.

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 normal 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 till-
förs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare.

Allmänna råd
Tarketts unika golvvårdsprodukter förenklar underhållet och förlänger 
trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika 
egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. 
Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts 
för UV-ljus. Körsbär, fur samt exotiska träslag förändras allra mest.

Fläckborttagning
Tarkett oljade trägolv har hög fl  äckhärdighet. För bästa resultat bör 
dock fl äckar avlägsnas när de är färska.

Proteco       Proteco ytbehandling inkluderar ett komp-
 lett sortiment av rengörings- och under-
 underhållsprodukter för dagligt och period- 
 diskt underhåll, speciellt framtagna för  
 trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts  
 produkter på trägolv från Tarkett och följ  
 våra utförliga anvisningar och instruktioner  
 – då får du garanterat bästa resultat!
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