
Skötselanvisning 
för lackade golv av härdat trä
Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall behålla sin finish och sitt vackra 
utseende år efter år. Kontinuerligt underhåll gör även att fläckar har svårare att bita sig fast och 
underlättar framtida rengöring.

Allmän Information
Hur ofta ditt golv behöver rengöras beror ju på mycket det 
används. Med regelbunden rengöring och underhåll 
förlänger livslängden på golvet. 
Ditt trägolv är tillverkat av ett naturligt material. Det be- 
tyder att dess egenskaper kan variera från planka till planka. 
Tänk på att även ett hårt golv kan få intrycksmärken och 
repor. 
Många produkter, t.ex. trägolv och textilier, förändras i färg 
när de utsätts för UV-ljus. En övertäckt yta på golvet kan 
leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett 
naturligt kännetecken för trä. Om du t.ex. täcker  en del av 
golvet med en matta, flytta den då och då för att få en 
jämnare färgförändring av golvet. Ett annat sätt är att rulla 
ihop mattorna när du åker på semester så jämnas färgen ut. 
Vi rekommenderar Bjelins Ecoline-produkter eller likvär- 
diga för rengöring och underhåll. Golven skall städas med 
kallt pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7-7,5) utspätt i 
kranvatten. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak 
skall ej användas.

Inomhusklimat
Trä är hygroskopiskt vilket innebär att det rör sig med den 
relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på 
vintern kryper det. När det krymper kan små springor 
uppstå mellan bräderna. Detta är helt normalt för trä. För 
att undvika stora rörelser i trägolvet rekommenderar vi att 
RF hålls mellan 30-60%. 

Förhindra smuts och skador
Sand, grus och fukt sliter på ditt golv. Använd därför en 
tillräckligt stor yta för grov smuts på utsidan och fuktabsor-
berande dörrmatta innanför dörren. Särskilt vid entréer till 
offentliga byggnader är detta extra viktigt, se nedan. Dessa 
åtgärder säkerställer att ditt golv håller länge och håller 
städning och underhåll på en låg nivå. 
Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället! Använd 
filttassar på dina möbelben för att skydda golvet. Dessa 
behöver naturligtvis bytas ut då och då. Vid användning av 
stolar med hjul måste dess hjul vara tillverkade av mjukt 
gummimaterial. En matta under stolen skyddar golvet 
ännu bättre. 

Byggstädning (gäller enbart svårt 
nedsmutsade golv)
För att bästa resultat ska trägolvet läggas sist i bygget. Om 
något mer ska göras i rummet skall trägolvet skyddstäckas i 
takt med läggning. När skyddstäckningen har tagits bort 
städas golvet noga. 
1. Dammsug golvytan med ett munstycke för trägolv och 

torrmoppa ytorna efteråt med en mikrofibermopp. Byt 
till en ren mopp regelbundet. 

2. Detta gäller enbart vid byggstädning och bara om golvet 
blivit utsatt för byggdamm. Tillsätt ett surt rengörings- 
medel t.ex. ättika (12%) i vatten med ett blandningsför-
hållande på 1:20. Använd inte mer vätska än att golvet är 
torrt inom 2-3 minuter. En mopp räcker till ca. 20-25 m2 
innan den behöver bytas till en ren. Kom ihåg att endast 
en ren mopp gör rent. 

3. Det sura rengöringsmedlet, eller ättiksblandningen, lös- 
gör de partiklar som fastnat på golvet. Exempel på detta 
kan vara damm från gips eller spackel.  

4. Fukttorka därefter ytan med en ren mikrofibermopp 
fuktad i kranvatten. Byt mopp vid behov och använd inte 
mer vätska än nödvändigt. Ytan ska vara torr inom 2-3 
minuter.  

5. Denna process gör att ättiksblandningen neutraliseras 
och byggdamm följer med mikrofibermoppen upp, bort 
från golvet.

Daglig städning
Använd huvudsakligen torra städmetoder som damm- 
sugare, dammoppar eller mikromoppar. Vid behov kan 
golvet efter städning, fukttorkas med en mikrofibermopp 
tillsammans med Bjelin Rengöringsmedel Ecoline Spray. 
Den appliceras direkt på golvet precis innan du torkar med 
mikrofiberduk. Använd inte mer rengöringsmedel än att 
golvet är torrt inom 2-3 min. Tvätta dina moppar regel- 
bundet i tvättmaskin. Det går även att använda ett neutralt 
rengöringsmedel utspätt i kranvatten. Överdosera aldrig 
rengöringsmedlet oavsett vilken metod du använder. Bjelin 
Rengöringsmedel Ecoline finns även som koncentrat där 
som du blandar med vanligt kranvatten. Vi avråder från 
användande av såpor eller medel som innehåller ammoniak.
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Installed with  
5G® Fold Down

Fläckborttagning
Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. De tas enklast bort 
när de är färska. Var försiktig med starka fläckborttagnings-
medel då de kan påverka ytbehandlingen. 
Bjelin Rengöringsmedel Ecoline Spray rekommenderas 
både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. 
Applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 
2-3 minuter. Torka av med mikrofibermopp. Detta ren- 
göringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör 
användas i första hand. 
Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray rekommenderas för 
svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som 
återställer ytan på golvet. Var noga med att lägga på så lite 
att yta är torr inom 2-3 min. Låt medlet verka i 10 minuter 
innan du rengör med en mikrofiberduk och vanligt kran- 
vatten. Upprepa vid behov. Används i första hand vid så 
kallad nollning av golv. 
Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, över- 
dosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt 
vatten tas upp omedelbart.

Periodiskt underhåll lackerade golv
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 daglig 
städning och sedan behandlar ditt golv med Bjelin 
Lackrefresher Ecoline. 
Vi rekommenderar att detta görs i följande steg:
1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukttork-

ning. Vid behov nollas golvet med Ecoline Magic Cleaner 
enligt ovan instruktion. 

2. Applicera Bjelin Lackrefresher Ecoline med en applice-
ringsmopp, exempelvis Bona Appliceringsmopp. Det är 
viktigt att applicering görs längs med träfiberriktningen 
och att appliceringen görs för hand och aldrig med en 
polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 minuter. 
Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom en dörr, att 
du får önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du 
fräschar upp ytan. Om du slitit igenom ytan är det mycket 
svårt att återfå den igen. Vid överlackering fyller man 
porerna vilket ger en slätare yta. Observera att en lack som 
läggs på över fabriksytbehandlingen vanligtvis har sämre 
egenskaper.

Underhåll i offentlig miljö
I offentliga utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage 
än i bostadsmiljö. Gör ett grundligt underhålls schema och 
följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- 
och underhållsrekommendationerna som beskrivs för 

bostäder, men med tätare intervall. Schemat kan ändras 
från rum till rum, beroende på användningen. Att minska 
risken för slitage genom fukt och smuts är mycket viktigt i 
offentliga utrymmen. Utanför entréer till offentliga miljöer 
måste det finnas avskrapningsgaller, gärna under tak, grov 
matta innanför dörren och därefter fuktabsorberande 
matta. Fuktabsorberande mattor behöver bytas med jämna 
mellanrum då de ibland fylls snabbt. Storleken på entrén 
bör vara så väl tilltagen att golvet inte blir fuktigt och att 
smutsen stannar i entrén. Många gånger talas det om att 
man ska ta 7 steg i varje zon för att uppnå en tillräcklig 
avtorkning. En väl fungerande entré har stor inverkan inte 
bara på golvets livslängd utan även städ- och underhålls- 
kostnaden. 
Underhåll i offentlig miljö görs så här:
1. Inledande rengöring genom dammsugning och fukttork-

ning. Vid behov nollas golvet med Ecoline Magic Cleaner 
enligt tidigare instruktion. 

2. Applicera Bjelin Lackrefresher Ecoline med en applice-
ringsmopp, exempelvis med Bona Appliceringsmopp. 
Det är viktigt att applicering görs längs med träfiberrikt-
ningen och att appliceringen görs för hand och aldrig 
med en polermaskin. Lackrefreshern torkar på ca. 30 
minuter. Testa på ett mindre synligt ställe, t.ex. bakom 
en dörr, att du får önskat resultat.

Om du har ett färgat golv, vänta inte för länge innan du 
fräschar upp ytan. Om du slitit igenom ytan är det mycket 
svårt att återställa den. Vid överlackering fyller man porerna 
vilket ger en slätare yta. Observera att en lack som läggs på 
över fabriksytbehandlingen vanligtvis har sämre egen- 
skaper.

Reparation av golv
Något djupare repor ska behandlas med Touch-up lack först 
och slutligen med Bjelin Ecoline Lackrefresher. Som alltid 
när du fräschar upp eller reparerar golv, börja med nog-
grann rengöring av det område du vill behandla.
Djupa repor, sprickor eller annan skada kan fyllas med 
Woodfiller eller smältvax i lämplig färg innan lackering. 
Allvarligt skadade plankor kan behöva bytas ut.

Reparation och punktrenovering 
av skador/repor
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.

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

Designed in Sweden
www.bjelin.com

LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY 
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and 
fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors 
will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin,s installation 
and maintenance procedures, as enclosed with the floor. 


