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Tips & råd om ditt oljade 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 %.
Fördelarna med ett oljat trägolv, oavsett träslag, är att man lättare kan punktförbättra en skada eller fläck på golvet.
En skada syns heller inte lika mycket på ett oljat golv som det kan göra på ett lackat. Det oljade golvet ger också en mer
naturlig träkänsla med en matt ytstruktur. En annan fördel är att ett oljat golv som är rätt underhållet behöver sällan
eller aldrig slipas om och blir bara vackrare och tåligare med tiden. Däremot måste lackade golv slipas när de ska
fräschas upp.
Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv:
• Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får trä brerna 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 oljade golv?
Såpa:
Golven ska efter behov fukt torkas med en träsåpa som blandas med ljummet vatten. Gör detta en gång i månaden!
Såpan gör rent golvet samtidigt som den tillför en hinna av fett som täpper till porerna i golvets yta.
Använd en träsåpa som har ett pH värde på 8-9. Använd inte Grumme Grön- eller Gulsåpa som har ett pH värde på
11-12 och som inte återinfettar golvet. Var försiktig med för mycket vatten på golvet. Vid tvättning av oljade golv ska
trasan eller moppen vara väldigt väl urvriden.
Använd ej mer vatten än att det torkar helt efter 2 minuter. Ju bättre golvet sköts med såpa ju längre kan man vänta
med extra underhållsinoljning. Vid vitoljade golv kan även en vitpigmenterad golvsåpa användas.
Denna såpa ger en lite vitare ton på golvet så den används när man vill ”förnya” sitt golv lite.

Rappgo AB, Mörkaskog, 363 91, BRAÅS - SWEDEN, Tel: 0474 - 553 00, E-post: info@rappgo.se

www.rappgo.se

Skötsel & underhåll / Golv för livet

Olja:
Rappgos oljade golv bör installations oljas direkt efter inläggning. Ungefär en gång per år är det sedan lämpligt att
underhållsolja golvet. Ser man att golvet är torrt så får det göras oftare än en gång per år.
Om det är svårt att få bort fläckar så är det ett tecken på att det är dags att underhållsolja in golvet. Hur du oljar ditt
golv ser du i Steg för Steg nedan. Man kan här välja om man vill olja sitt golv med naturolja, vitpigmenterad olja eller
annan pigmenterad olja. Om man underhåller sitt golv med såpa behöver man inte olja det lika ofta.
Hall & kök är ytor som i regel kräver ett större underhåll än t.ex. sovrum!

Vad händer om jag får en fläck?
De flesta ytor får förr eller senare fläckar av olika slag. Viktigt på ett oljat golv är att man avlägsnar fläckar
och vätskor så snart som möjligt. Oljade trägolv skadas av för mycket vatten, alkaliska rengöringsmedel eller
kraftiga lösningsmedel.
Gällande ditt oljade golv följer här några tips:
• Lättare fläckar går bort med vatten och ett milt rengöringsmedel.
• Går fläcken ej bort med vatten gnuggar eller slipar man fint med en skurborste eller grön nylonduk, tex. Scotch Brite.
Om man gnuggar för hårt kan porerna i träet poleras ner och då kan inte ny olja tränga in och ge samma skydd som på
det övriga golvet.
• Tuggummi och andra hårt sittande fläckar skrapas bort.
Varje gång man försöker ta bort en fläck avlägsnas även lite av skyddet på golvet (dvs. såpan eller oljan).
Det är här då viktigt att komplettera med olja och putsa till ytan lätt. Vid vitoljade golv syns fläcklagning lite
tydligare än på naturoljade golv.

Vad händer om jag får ett märke?
Märken i oljade golv går att laga eller bättra. Mindre märken och repor kan försvinna när man oljar sitt golv.
Märken och repor är skador i träets brer och när man oljar el- ler tvättar ett golv reser sig brerna och mindre skador
försvinner. Vid större märken kan man ”lyfta” de skadade brerna lite med en nål, hålla en fuktig trasa på märket en
stund och därefter hålla ett varmt ångstrykjärn strax över märket någon sekund. Detta kan behöva upprepas ett par
gånger för att brerna ska resa sig tillräckligt och märket försvinna. Om märket är så stort att ovanstående inte
fungerar kan man laga igen det med olika typer av vax. Vax hittas hos din golvfackhandel eller färgbutik
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Såhär oljar du ditt golv – Steg för steg
1. Ytorna som ska underhållsoljas ska vara rena och torra. Flytta undan möbler och mattor men låt bokhyllor
eller liknande vara kvar. Dammsug och eventuellt fukt torka golvet. Envisa fläckar kan avlägsnas med trärengöring
alternativt slipas bort med ett fint sandpapper, korn 180–240.
2. Applicera oljan på golvet med en gummiskrapa eller skursvamp. Låt oljan ligga i ett heltäckande blött
skikt 20–30 minuter.
3. Börja nu att polera/gnida in oljan på golvet med en röd polerpad. På vitpigmenterade golv använder du en
vit polerpad. Arbeta in överskottet så mycket som möjligt. En yta på 15–20 m2 poleras ca 10–15 minuter.
Glöm inte hörnor där maskinen inte kommer åt. Arbetar du för hand ska oljan gnidas in i brädans längdriktning.
4. Direkt efter allt polerande/gnidande ska all överskottsolja torkas upp. Detta görs enklast med hjälp av
polermaskinen. Slå en skurduk i bomull runt en torr polerpad och fäst den under polermaskinen och kör. Byt till en
ny när duken är mättad med olja. Kvar på golvet ska endast finnas en tunn fet oljad yta. Kvarglömda ”sjöar” av
olja härdar och går sedan endast att slipa bort.
5. VIKTIGT! De använda trasorna är nu förbrukade och ska läggas i blöt för att sedan slängas blöta.
Du kan också elda upp dem. Det finns risk för självantändning om de ej blöts ned. Det går inte att maskintvätta
trasorna rena.
6. Låt nu golvet torka/härda i minst 5–8 timmar, gärna över natten. Om du vill ha en nå- got glansigare yta kan du
med fördel torrpolera golvet med en vit polerpad. Vänta gärna en vecka med att lägga på mattor samt att städa
med våta städmetoder.
Följer du anvisningarna ovan så kommer du att få ett golv som ger dig en härlig träkänsla och som är
motståndskraftigt mot nedsmutsning.
Se också vår fullständiga läggningsanvisning! Besök rappgo.se

Njut av ditt oljade golv!
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Hur sköter och underhåller jag mitt oljade golv?
Stoppa smutsen redan vid entrén. Ordna avskrapningsgaller utanför och en väl tilltagen avtorkningsmatta innanför
ytterdörr och om möjligt även utanför. Detta gäller alla typer av golv. Större och speciellt utformade
avskrapningsarrangemang ska alltid utföras i samband med offentliga lokaler, vilket betydligt minskar städ- och
underhållskostnaderna. Förse möbler och bordsben med möbeltassar som skyddar mot repor. Rullhjul på stolar vid
arbetsplatser sliter på oskyddade golv. Använd golvskydd t.ex. en akrylskiva. Lägg en mjuk matta, filt eller dylikt under
tyngre möbler vid flyttning på golvet. Undvik om möjligt, att gå på golvet med stilettklackar.
Rappgotiljorna är fabrikslackade med en formaldehydfri, UV-härdad akryllack. Det betyder att ditt golv är effektivt
skyddat mot det mesta. Ovanstående arrangemang för att tidigt stoppa smutsen gäller även oljade golv.

Städning
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 lite 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 = golvet torrt efter max 30 sek. Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv. Skydda trägolvet mot alla
former av vatten – torka upp eventuellt spill omedelbart. I utrymmen där vatten riskerar att hamna på golvet t.ex. kök,
hallar och liknande kan en extra överlackning göras efter golvets installation.

Fläckborttagning
Avlägsna fläckar snabbt innan de hunnit torka in i lacken. Prova först med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa.
Eftertorka. Försvinner inte fläcken, späd ut ett milt rengöringsmedel (utan ammoniak) i ljummet vatten, och försök
igen. Svårare fläckar tas bort enligt nedan. OBS! För stora mängder av fläckborttagningsmedel och för hård användning av dessa kan skada lacken. Observe- ra vidare att ammoniakbaserade rengöringsmedel kan missfärga trä t.ex.
ek. Ett lackat trägolv ska- das av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex. perkloretylen, thinner,
aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och
skurnylon kan repa lacken.
Fläck av:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk,
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, 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 dylikt

Färgkritor, läppstift, tusch

T-sprit och vatten 50/50

Stearin, tuggummi

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

Blod

Kallt vatten
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