
Skötselanvisningar
Keramisk Komposit

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall 
behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerlig 

underhållning gör även att fläckar har svårare att sätta sig i 
golvet och underlättar för framtida rengöring. Fler råd och 
rekommendationer följer nedan. Vi bryr oss om ditt golv!
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Förhindra smuts och skador

Sand och grus skadar och repar ditt golv. Använd därför tillräckligt stora, fuktabsorberande dörrmattor vid  ingången 
och ytterdörrarna. Särskilt vid ingångar till offentliga byggnader rekommenderas skoskrapa. Ta bort grov smuts 
 snarast möjligt. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller längre och håller underhållsarbetet på en låg nivå. 

Dra aldrig på möbler över golvet, lyft dem istället! Använd filttassar på dina möbelben för att skydda golvet. Använd 
inte metalltassar eftersom de kan repa och lämna märken på golvet. Vid användning av stolar med hjul måste dess 
hjul vara tillverkade av mjukt gummimaterial. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre. 

Högklackade skor kan ge märken på parkettgolv. Har du husdjur, klipp klorna regelbundet för att undvika repor från 
klorna.

Inomhusklimat

Vi tillverkar våra golv med 2G / 5G®-låssystem. Detta säkerställer att fogarna håller ihop bra och är lätta att rengöra. 
Allt trä sväller när det  utsätts för fukt och krymper när det torkar, vilket kan orsaka små öppningar mellan plattorna. 
När golvet inte kan röra sig fritt (t.ex. på grund av tunga möbler) kan det även då bildas små öppningar. Därför är 
det viktigt att golvet installeras med  expansionsfogar som  beskrivs i installationsinstruktionen. Ju stabilare inomhus-
klimatet är, desto mindre kommer ditt kompositgolv att röra sig. 

Våra golv är optimerade efter en relativ luftfuktighet inomhus på 30-60%. Är luftfuktigheten utanför vår  specifikation 
kan vi inte längre garantera att brädorna inte får stora sprickor eller kantsvällningar. Vidare rekommenderar vi 
att du håller din inomhustemperatur mellan 15-25 °C. I perioder med hög luftfuktighet kan det bli nödvändigt att 
 ventilera eller till och med värma rummet för att minska fuktigheten. I perioder med låg luftfuktighet, vanligtvis under 
 uppvärmningssäsongen, rekommenderar vi att fukta upp inomhusluften, till exempel med luftfuktare.

Tänk på att golvets yttemperatur inte får överstiga 27 °C om du använder golvvärme.

Allmän Information

Hur ofta rengöring och underhåll krävs beror på användningsnivån på golvet. Regelbunden rengöring och underhåll 
förlänger livslängden på golvet.

Tänk på att ditt kompositgolv är tillverkat av naturligt material. Det betyder att dess egenskaper kan variera från 
 platta till platta. 

Vi rekommenderar Bona-produkter för rengöring och underhåll. Vi har använt deras produkter  under  utveckling 
och test av våra golv. Dock kan även liknande pH-neutrala rengöringsmedel från andra fabrikanter,  utvecklade för 
 lackerade trägolv användas. Oavsett produkt du väljer, se till att noggrant följa bruksanvisningen.

Inledande rengöring

Rengör golvet med dammsugare för att få bort sågspån samt grövre smuts. Därefter torka av med en mopp med 
mikrofiberduk. Rengör ytan med en mikrofibermopp och ett pH-neutralt rengöringsmedel för lackat  trägolv. För det-
ta rekommenderar vi Bona Wood Floor Cleaner. Följ alltid instruktionerna på ditt rengöringsmedel.



 BJELIN SKÖTSELANVISNINGAR FÖR KERAMISK KOMPOSIT 202004 | 3   

Daglig städning

Fläckborttagning

Fläckborttagning

Typ av fläck Borttages med

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller mikromoppar. Vid behov kan  golvet 
efter städning våtrengöras med en liten mängd vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel. 

En metod vi rekommenderar är att du fyller en sprayflaska med pH-neutralt rengöringsmedel, spraya lokalt där det 
är extra smutsigt och torka upp. 

•  Använd gärna en mikrofiberduk och Spray Cleaner. 
•  När du moppar, byt vattnet ofta så det inte blir för smutsigt. 
•  Tvätta dina mikrofiberdukar i tvättmaskinen på sanitetstvätt innan du använder dem igen. 

Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten 
tas upp omedelbart. Använd inte såpor på lackerade ytor eftersom det kan lämna en fet hinna över golvet och gör 
det svårare att rengöra. Använd moppgarn av bomull eftersom de lämnar  strängmärken och inte absorberar vattnet 
tillräckligt.

För rengöring av lackerad parkett rekommenderar vi Bona Wood Floor Cleaner som finns till Spray mop 0,85L, 1L 
sprayflaska & 4L refill. För ytterligare instruktioner, se Bonas hemsida, kontakta din distributör eller Bjelin Sweden 
AB.

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Fläckar tas enklast bort när de är färska. Använd aldrig aceton, 
 ammoniumhaltiga tvättmedel eller andra starka tvättmedel eftersom det kan skada lacken. Använd aldrig  slipande 
rengöringsmedel, eftersom de kommer att repa ytan och ändra glansnivån på golvet. Gnid inte ytan hårt.

Vi rekommenderar att man inleder med att försöka ta bort fläckar med Bona Wood Surface Cleaner. Spreja 
 rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka i några sekunder. Torka av med en mikrofiberduk eller liknande.

För mer information, se Bonas hemsida eller kontakta din distributör eller Bjelin Sweden AB.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, torkade rester av 
 choklad eller fett

Bona Wood Floor Cleaner. 
Finns till Spray mop 0,85L, 1L sprayflaska & 4L refill.

Kritor, läppstift, tuschpenna Etanol blandat med vatten, blandningsförhållande 1: 1

Ljusvax, tuggummi Frys fläcken med kylspray, kylplatta eller plastpåse fylld 
med isbitar. Skrapa försiktigt vaxet eller tuggummit med 
en kniv eller skrapa med rundade kanter.

Blod, kaffe, te, vin, läsk Bona Wood Floor Cleaner. 
Finns till Spray mop 0,85L, 1L sprayflaska & 4L refill.
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Reparation och punktrenovering av skador/repor

Underhåll i offentlig miljö

Vidare information

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Vid byte av skadad platta är 
det enklaste sättet att man byter ut plattan genom att plocka upp golvet. Om det inte går, kontakta bjelin.se för mer 
detaljerade råd eller om du vill ha hjälp med att hitta en kompetent hantverkare.

I allmänna utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i hemmiljö. Gör ett grundligt underhålls schema och 
följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs ovan, 
men med jämnare mellanrum. Schemat kan ändras från rum till rum, beroende på användningsnivån för varje rum. 
Att förhindra att golv blir smutsig är ännu viktigare än i privata utrymmen. Utanför entréer till offentliga miljöer måste 
det finnas både avskrapningsgaller, gärna under tak, och fuktabsorberande dörrmattor innanför entrén. Storleken på 
dörrmattan bör vara väl tilltagen. 

För ytterligare information eller om du har frågor angående underhåll av ditt Bjelin Keramiska kompositgolv, kolla vår 
hemsida
www.bjelin.se och tveka inte att fråga vår distributör eller kontakta oss på sales@bjelin.se.

För mer detaljerad information om hur du använder de rekommenderade rengöringsprodukterna kan du också 
besöka Bonas hemsida https://www.bona.com/ och läsa deras produktinformation.

www.bjelin.se


