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Med lite extra skötsel håller  
sig golvet vackert i många år

Städning
Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t.ex. dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet med 
väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska 
torka inom 1 minut. För bästa städresultat bör du använda Kährs Cleaner. Låt inte heller vattenspill ligga 
kvar, i synnerhet inte på golv av bok och hard maple (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. 
Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Förebyggande åtgärder
Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper du få in smuts och grus, som 
annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger 
fläckar och repor på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet.

Underhåll 
Använd Kährs Lackrefresher för att ge ny finish åt ett lackat trägolv som fått en repad och nedmattad yta. 
Den ersätter inte överlackering utan används mellan överlackeringarna. Om du använder Kährs Lackrefresher 
på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler skikt som läggs på, desto högre blir glansvärdet. Detta blir extra 
tydligt på mattlackade golv.

Använd Kährs Satin Oil för att ge ny finish åt ett golv som behandlats med naturolja. Det är lätt att 
avgöra när ett golv behöver underhållas: när det börjar kännas som att städning inte längre har så god 
effekt. I de flesta fall behöver golvet underhållas två gånger under det första året, och därefter en gång 
per år. Vid det första underhållstillfället ska hela golvytan behandlas.

Detta ger också ytterligare skydd mot fukt som annars kan tränga in i fogarna mellan brädorna. 
Efterföljande underhåll kan begränsas till de delar av golvytan som verkligen behöver det, t.ex. de delar 

som folk går på. Underhåll behöver alltså inte med föra att alla möbler behöver flyttas ut från rummet. 
Ytans slitstyrka och den smuts- och fuktavvisande förmågan blir bättre för varje gång golvet underhålls. 
Underhållsbehovet minskar därför med tiden.

reparation
partiell reparation av Kährs original och Kährs linnea:
•	Små	ytrepor	och	skrapmärken	kan	behandlas	med	Kährs	Lackrefresher.	Naturoljade		golv	behandlas	med	
Kährs	Satin	Oil.	Något	djupare	repor	måste	först	behandlas	med	Kährs	Touch-up-lack/Touch-up-olja.

•	Små	intrycksmärken	fylls	med	Kährs	Touch-up-lack	om	ytan	har	spruckit.	Naturoljade		golv	behandlas	
med Kährs Satin Oil.

•	Djupa	hack,	repor	och	sprickor	fylls	med	Kährs	Woodfiller	eller	Kährs	smältvax	 
i	passande	färg	och	lackeras	eller	oljas	med	med	Kährs	Touch-up-lack	eller	Touch-up-olja.	Vid	större	 
skada kan de skadade stavarna eller brädorna bytas ut.

Fabrikslackerade samt naturoljade golv

FLÄCKAR AV AVLÄGSNAS	MED

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rest-
er av choklad eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor. Rengöringssprit.

Stearin, tuggummi. Fryssprej eller en plastpåse med iskuber  på fläcken. 
Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.

Blod. Kallt vatten.

FläcKborttagning
Ta	bort	fläckar	så	fort	som	möjligt	med	vatten	och	Kährs	Cleaner.	Om	detta	inte	hjälper	kan	du	läsa	tipsen	
nedan om borttagning av svårare fläckar. Var dock försiktig  med starka fläckborttagningsmedel, eftersom 
stora	mängder	och	hård	gnidning	kan	påverka	lacken.	När	du	fukttorkar	ett	golv	ska	det	torka	inom	en	
minut om du har använt lagom mycket vatten.

läs mer om vårt underhållsprogram och våra underhållsprodukter på www.kahrs.com
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