Tips och råd om ditt lackade Rappgogolv!
Viktig information innan du börjar lägga våra golv!
• Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter läggning – dvs. alltid – vara
mellan 30 och 60 %. Permanenta skador i brädorna kan uppkomma om den relativa
luftfuktigheten understiger 30 %.
• Tillfuktare ska användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.
Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv:
• Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får träfibrerna att resa sig samt
att de fläckar som uppstår kan vara svåra att få bort. Torka upp vätskor omedelbart från
golvet.
• Sätt möbeltassar under möblerna.
• Ha en stor entrématta av god kvalitet för effektiv avtorkning. Sand och grus är det värsta
ett golv kan utsättas för.
• Lägg inte på större mattor för tidigt eftersom den största färgförändringen i träet sker den
första tiden golvet utsätts för solljus.

Hur sköter och underhåller jag mitt lackade golv?
Ytan stöter bort smuts och normalt räcker det med dammsugning till vardags och avtorkning med lätt
fuktig trasa eller golvmopp då och då. Du kan tillsätta ett milt syntetiskt rengöringsmedel, högst PH 8,
utan ammoniak, i vattnet.
Använd ej produkter som innehåller vax på lackade ytor. Var noga med att trasan eller moppen är väl
urvriden. Endast fukttorkning = att golvet torkar efter max 30 sekunder. Använd aldrig våta
rengöringsmetoder på ett trägolv. Skydda trägolvet mot alla former av vatten – torka upp eventuellt
spill omgående. I utrymmen där vatten riskerar att hamna på golvet t.ex. kök, hallar och likanande kan en
extra överlackning göras efter golvets installation.
Ett lackat golv måste slipas när de ska fräschas upp.

Vad händer om jag får en fläck?
Avlägsna fläckar snabbt innan de har hunnit torka in i lacken. Prova förs med rent vatten. Använd en väl
urvriden trasa. Försvinner inte fläcken, späd ut med ett milt regöringsmedel (utan ammoniak) i ljummet
vatten, och försök igen.
Svårare fläckar tas bort enligt nedan. OBS! För stora mängder av fläckborttagningsmedel och för hård
Anv’ndning av dessa kan skada lacken. Observera vidare att ammoniakbaserade rengöringsmedel
kan missfärga trä.
Ett lackat trägolv skadas av för mycket och hett vatten, starka regöringsmedel som t.ex. perkloretylen,
thinner, aceton och t-sprit. Använd därför dessa fläckbortagningsmedel med stor försiktighet. OBS!
slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.
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Fläck av:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice
Kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, kräkningar
och urin.

Tas bort med:
Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel
utspätt i ljummet vatten.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare
Fläckar av choklad och fett.

Tvättnafta, lacknafta eller dyl.

Färgkritor, läppstift, tusch.

T-sprit och vatten 50/50

Stearin och tuggummi.

Kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar
på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.

Blod

Kallt vatten

Vad händer om jag får ett märke?
Man kan laga golvet med ett smältvax. Vax hittas hos din golvfackhandel eller
Färgbutik eller på nätet (www.ernstp.se)
Se också vår fullständiga läggningsanvisning på hemsidan www.rappgo.se

Njut av ditt lackade golv!
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