
Skötselanvisningar
Mattlackade parkettgolv

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 träet 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 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. 

Har du husdjur, klipp klorna regelbundet för att undvika repor från klorna.

Inomhusklimat

Vi tillverkar våra golv med 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  brädorna. 
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 trägolv 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 luft-
fuktighet, 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. Vid underhåll och rengöring 
av golvytan måste golvvärmen stängas av helt. Om golvvärme är igång i samband med underhåll och rengöring 
kan ytbehandlingen torka för snabbt och resultatet kan äventyras. Observera att även mattor kan ha en isolerande 
effekt, därför rekommenderas att golvytan är fri från mattor, möbler och andra inredningsdetaljer innan rengöring 
eller underhåll påbörjas. 

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 trägolv är tillverkat av naturligt material. Det betyder att dess egenskaper kan variera från planka till 
planka. Beroende på träslag kan ditt golv vara mer eller mindre känsligt för intrycksmärken eller repor. 

Alla trägolv, som alla träprodukter i allmänhet, kommer att förändras i färg och blir mörkare när de utsätts för 
UV-ljus. Om du täcker till exempel en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare 
 färgförändring av golvet. En övertäckt yta på golvet kan leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett 
naturligt  kännetecken för trä. När du tar bort täckningen blir ljuspunkten mörkare med tiden och så småningom får 
golvet en enhetlig färg. 

Vi rekommenderar Bjelins Ecoline-produkter för rengöring och underhåll. Dessa rengöringsmedel har använts 
för  utveckling och tester av våra golv. Golven får endast städas med kallt PH-neutralt kranvatten (pH 7-7,5). Du kan 
också använda andra fabrikantens rengöringsmedel som är utvecklade för trägolv. Oavsett vilken produkt du väljer, 
se till att noggrant följa bruksanvisningen. 
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Inledande rengöring och byggstädning

För att säkerställa att produkterna är fria från damm, smuts och fett krävs alltid en byggstädning efter 
 installationen. Byggstädningen är ett viktigt steg för att få bort precis allt som inte skall finnas på golvytan och 
för att säkerställa ett bra resultat på installations- eller underhållsbehandlingen. Om detta inte görs kan golvet bli 
 flammigt eller få en ojämn glansgrad vid installationsbehandling eller underhåll.  
 
Detta steget är ett krav att utföra om annan entreprenad har utfört arbete i fastigheten som exempelvis kakel-
sättning, måleri, spackling, kapning av brädor osv. 

1. Dammsug golvytan med ett munstycke för trägolv och torrmoppa ytorna efteråt med en mikrofibermopp.  
Byt till en ren mopp regelbundet.  

2. Tillsätt ett surt rengöringsmedel som blandas till pH 3-5 enligt leverantörens rekommendation. Ett  fullgott 
alternativ är att blanda Ättika 12% med vatten i ett blandningsförhållande på 1:20. Det färdigblandade 
 rengöringsmedlet hälls i en moppbox eller i silen över mopparna. Använd inte mer vätska än nödvändigt, 
 restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter. En mopp räcker till ca. 20-25 m2 innan den behöver rengöras. 
Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent.  
 
Det sura rengöringsmedlet, eller ättiksblandningen, binder de partiklar som fastnat i golvet. Exempel på detta 
kan vara damm från gips eller spackel.  

3. Fukta en ren mikrofibermopp med vanligt dricksvatten och torka av ytan. Byt mopp vid behov och använd inte 
mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter.  
 
Denna process gör att rengöringsmedlet eller ättiksblandningen neutraliseras och byggdamm följer med mikro-
fibermoppen upp, bort från golvet.  

4. Om annan entreprenad har utfört arbete i fastigheten som kakelsättning, måleri, spackling, kapning av brädor 
osv. måste en inledande rengöring och byggstädning enligt ovan instruktion genomföras.  

5. Säkerställ att ytan är helt ren och torr. Applicera sedan ett tunt lager Bjelin Magic Cleaner Ecoline på  golvytan 
och stryk ut medlet på golvytan med en mikrofibermopp. Avsluta appliceringen genom att stryka mikrofiber-
moppen längs med träets fiberriktning. Låt medlet verka i ca. 10 minuter, rengöringsmedlet kommer torka 
under tiden det verkar, detta är helt normalt.  
 
En mopp räcker till ca. 20-25 m2 innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en 
ren mopp gör rent.  
 
Bjelin Magic Cleaner Ecoline’s uppgift är att lösgöra och luckra upp allt smuts som finns kvar på golvet. Bjelin 
Magic Cleaner Ecoline räcker till ca. 20-25 m2.  

6. Torka av ytan med vanligt dricksvatten tillsammans med en rengjord mikrofibermopp. En mopp räcker till   
ca. 20-25 m2 innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. 
Använd inte mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter. 

Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller micromoppar. Vid behov kan  golvet 
efter städning, våtrengöras med en liten mängd vatten och ett rengöringsmedel för oljade trägolv. En metod är att 
 moppa  golvet och se till att lösningen absorberas inom 1 minut. Den andra metoden som Bjelin  rekommenderar är 
att  använda Bona Golvmopp Premium med en mikrofiberpad tillsammans med Bjelin Rengöringsmedel 



4 | BJELIN SKÖTSELANVISNINGAR FÖR LACKADE PARKETTGOLV 202112

Periodiskt underhåll

Efter många års användning kan ytan på ditt golv ha tappat en del av sin glans och blivit något svårare att  rengöra 
på grund av slitage och repor. Då rekommenderar vi att du rengör ditt golv grundligt, kompletterar med en dag-
lig städning och sedan behandlar ditt golv med Bjelin Lackrefresher Ecoline. Vi rekommenderar att detta görs i 
följande steg.

1. Inledande rengöring och byggstädning, enligt ovan instruktion. 

2. Daglig städning, enligt rutin ovan. 

3. Applicering av Bjelin Lackrefresher Ecoline enligt nedan instruktion.  

Applicera Bjelin Lackrefresher Ecoline med en appliceringsmopp, exempelvis Bona Golvmopp Premium med 
Bona  Appliceringsmopp. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen för 
hand och aldrig med en polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 minuter. 

Testa alltid alla behandlingar på en sparad extraplnaka för att säkerställa önskat resultat. 

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan, eftersom infärgningen också  kommer att 
nötas bort på grund av slitage. Kontakta en professionell golvinstallatör eller Bjelin.se för råd. Vi hjälper dig också 
att hitta en kompetent hantverkare om du behöver hjälp med omläggning. Observera att ytterligare ett lager lack 
ger  intrycket av ditt golv blir lite mer plastliknande. Observera också att en sekundär applicerad lack är mjukare än 
fabriks tillämpad lack och får repor snabbare. 

Skulle du bli missnöjd med resultatet kan behandlingen alltid upprepas genom att repetera ovan tre steg. 

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Fläckar tas enklast bort när de är färska. Använd aldrig aceton, ammonium-
haltiga rengöringsmedel eller andra starka rengöringsmedel eftersom det kan skada oljan. Använd aldrig slipande 
rengörings medel, eftersom de kommer att repa ytan och ändra glansnivån på oljan. Gnid inte ytan hårt.

Bjelin Rengöringsmedel Ecoline rekommenderas både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. 
 Blanda ut och applicera  rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 2-3 minuter. Torka av med en mopp med 
 mikro fiberpad. Detta rengöringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör användas i första hand. 

Bjelin Magic Cleaner Ecoline rekommenderas för svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som 
återställer ytan på golvet. Rengör ytan och spreja direkt på fläcken och låt verka 5-20  minuter. Torka av med rent 
dricksvatten och en mikrofibermopp. Skulle ytan ej få önskat resultat rekommenderas att du gör en byggstädning i 
kombination med en upprepad behandling. 

Läs och följ  instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt 
vatten tas upp omedelbart. 

 Ecoline och spreja direkt på golvet och torka av. Tvätta dina mikrofiberpads 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. 

Såpor kan ge golvet ett matt utseende, vilket gör golvet svårare att rengöra. Använd inte moppgarn av bomull 
 eftersom de lämnar strängmärken och inte absorberar vattnet tillräckligt. 
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Reparation och punktrenovering av skador/repor

Reparation av golv

Underhåll i offentlig miljö

Vidare information

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Vid byte av skadad bräda är 
det enklaste sättet att man byter ut brädan 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.

Några djupare repor eller ytliga intrycksmärken ska behandlas med Touch-up/vax först och slutligen med  
Bjelin Ecoline Lackrefresher. Som alltid när du fräschar upp eller reparerar golv, börja med noggrann  
rengöring av det område du vill behandla enligt våra 3 steg.

Djupa repor, sprickor eller annan skada måste fyllas med Woodfiller eller smältvax i lämplig färg innan lackering. 
Allvarligt skadade plankor kan behöva bytas ut.

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. 

Underhåll i offentlig miljö görs i tre enkla steg. 

1. Inledande rengöring och byggstädning, enligt ovan instruktion. 

2. Daglig städning, enligt rutin ovan. 

3. Applicering av Bjelin TopUp Lackpolish Ecoline enligt nedan instruktion. 

Applicera Bjelin TopUp Lackpolish Ecoline med en appliceringsmopp, exempelvis Bona Golvmopp Premium 
med Bona  Appliceringsmopp. Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen och att appliceringen 
för hand och aldrig med en polermaskin. Lackpolishen torkar på ca. 30 minuter. För bästa resultat rekommenderar 
Bjelin att en efterpolering görs med en polermaskin med en vit rondell. 

Testa alltid alla behandlingar på en sparad extraplanka eller en dold yta för att säkerställa önskat resultat. 
 
Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du fräschar upp ytan, eftersom infärgningen också  kommer att 
nötas bort på grund av slitage. Kontakta en professionell golvinstallatör eller Bjelin.se för råd. Vi hjälper dig också 
att hitta en kompetent hantverkare om du behöver hjälp med omläggning. Observera att ytterligare ett lager lack 
ger  intrycket av ditt golv blir lite mer plastliknande. Observera också att en sekundär applicerad lack är mjukare än 
fabriks tillämpad lack och får repor snabbare. 

För ytterligare information om underhåll, vänligen se www.bjelin.se eller kontakta support@bjelin.com


