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Bostadsmiljö
Oljade golv sid 2-3
Lackerade golv sid 4

Offentlig miljö
Lackerade golv sid 5
Oljade golv sid 6-7
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Kährs oljade golv är färdigbehand-
lade för användning i bostadsmiljö.
Om golvet utsätts för kraftigt sli-
tage, se Kährs särskilda anvisning
för skötsel av oljade golv
i offentlig miljö (sid 6-7).

Biologisk produkt för
en sund boendemiljö
Kährs oljade golv behandlas med
två produkter som tillsammans
ger den yta och de egenskaper vi
eftersträvar. I botten ligger en olja
och som topp lägger vi en vax-
oljeblandning. Ytbehandlingen
består nästan uteslutande av för-
nyelsebara råvaror.
Oljan består av:     Vegetabiliska
oljor (linolja, kinesisk träolja),
torkmedel och petroleumbaserade
modifieringar av linolja.
Vax-oljeblandningen består av:
Vegetabiliska och animaliska vax-
er (karnaubavax, kandelilavax,
bivax), vegetabiliska oljor, vegeta-
biliskt harts, torkmedel (Kobolt,
Zirkonium och kalcium-octat).

Minska städbehov
och slitage
genom förebyggande
åtgärder
Se till att ha en rätt utformad en-
tré och väl fungerande avtork-
ningsytor. Om möjligt först
avskrapningsgaller, därefter grov
matta och sedan en textilmatta
som tar bort fukt och finkornig
smuts.
Sätt tassar på möblerna (dock ej
metalltassar vilka ger fläckar på
trägolv) så undviker du onödiga
märken och repor i golvet.

Städning
Den dagliga städningen utförs
med torra metoder, t.ex. damm-
sugning.
Vid behov fukttorkas golvet med
väl urvridet redskap. Golvet får
bara bli lätt fuktat. Bästa städre-
sultat får du med Kährs Cleaner.
Vid användning av annat rengö-
ringsmedel, var noga med att det
är PH-neutralt (högst PH 8).
Hur ofta golvet måste torkas beror
på hur det används och hur ned-
smutsat det blir. Att regelbundet
torka av golvet hindrar smuts från
att fastna i den oljade ytan. Å an-
dra sidan, vid torkning av golvet
nöts ytans vaxskikt ned vilket be-
tyder att nytt vax måste påföras då
och då. Se mer under Underhåll.

Underhåll med Kährs
underhållsvax
1. Städa golvet noggrant. Om

smuts finns kvar på golvet när
underhållet görs blir det svårt
att få bort smutsen senare.

2.     Ringla ut Underhållsvax i
strängar direkt från flaskan på
en fri del av golvet. Det går åt
1-2,5 dl till 10m2 golv.

3. Stryk ut Underhållsvaxet med
en ren och lätt fuktad garn-
mopp. (Att moppen/skurtrasan
är fuktad gör att den inte absor-
berar onödigt mycket under-
hållsvax. Underhållsvaxet blir
därmed drygare.) Arbeta i brä-
dernas längdriktning.

4.     Låt golvet torka 1-2 timmar
innan golvet beträds. Beträd inte
golvet med ytterskor under det
första dygnet efter underhållet.
Tänk på att det tar 1-2 veckor
innan underhållsvaxet når full
smutstålighet.

BOSTADSMILJÖ
Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv
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Golvet bör underhållas 1-2 gånger
per år. Första underhållet kan
med fördel göras direkt efter att
golvet installerats. Den första
underhållsinsatsen bör omfatta
hela golvytan och gör du det direkt
efter golvets installation har du
fördelen att slippa flytta möblerna.
Du får dessutom redan från
början ett extra skydd mot att fukt
tränger ned i brädernas skarvar.

Gör du första underhållet efter
6-12 månader är det enklast att
flytta möblerna till ena halvan av
rummet, underhålla den fria halv-
an och vänta 1-2 timmar. Sedan
flyttas alla möbler över till den
underhållna halvan och underhål-
let upprepas på resten av golvet.
Efterföljande underhåll kan göras
på de delar av golvytan där det
verkligen behövs, t ex i gångstrå-
ken. Underhållsinsatser behöver
alltså inte medföra att möbler
måste flyttas ut ur rummet.
Ytans smutsavvisande förmåga,
fukttålighet och slitstyrka ökar för
varje gång ett underhåll görs.
Underhållsbehovet minskar därför
med tiden.
Underhållsbehovet är beroende av
många faktorer och varierar från
fall till fall. Om golvet fukttorkas
ofta behöver underhållet göras
oftare eftersom fukttorkning sliter
på det skyddande skiktet. Golv
med större slitage, som t ex ytor
där man ofta går med ytterskor,
kräver ett tätare underhåll. Ljusa,
mjuka och poriga träslag kräver
också ett tätare underhåll. Det
märks när golvet behöver en un-
derhållsinsats eftersom det då bör-
jar upplevas som mer svårstädat
än tidigare. I de flesta fall innebär
detta att golvet behöver underhål-
las två gånger det första året och
därefter en gång årligen.
Redskap som använts till Under-
hållsvaxet tvättas ur i ljummet
vatten och kan sedan återanvän-
das. Kährs Underhållsvax förorsa-

kar ingen risk för självantändning
av använda redskap.

Fläckborttagning
Tag bort fläckar så fort som möj-
ligt med vatten och Kährs Cleaner
eller annat neutralt rengöringsme-
del. Om detta inte hjälper kan
fläcken slipas bort med en grön
nylonduk, t.ex. Scotch-Brite.
Tuggummi och andra hårt sittande
fläckar skrapas bort.
Efter fläckborttagning kan den
rengjorda ytan behöva komplette-
ras med lite ny olja innan nytt vax
läggs på. Se mer om detta under
“Renovering“.

Renovering
Partiell renovering av parkett-
golv: En sliten eller skadad min-
dre yta sicklas eller slipas till
felfritt trä. Avsluta med slippapper
ca  220 korn. Lägg därefter på
Kährs reparationsolja i ett relativt
tjockt lager. Efter ca 30 minuter:
torka bort den olja som inte har
absorberats av träet. Låt den reno-
verade ytan torka över natt. Däref-
ter påförs ett lager skyddande vax.
Använd Kährs vattenburna Un-
derhållsvax på samma sätt som
beskrivet under ”Underhåll”. Låt
även vaxet torka över natt. Vid
behov kan vaxbehandlingen upp-
repas. En skadad bräda eller en
skadad stav kan bytas ut.

Partiell renovering av faner-
golv (Kährs Linnea): En sliten
eller skadad mindre yta kan slipas
med grön nylonduk, t ex Scotch
Briite. Använd inte slippapper då
det tunna fanerskiktet kan skadas.
Lägg därefter på Kährs repara-
tionsolja i ett relativt tjockt lager.
Efter ca 30 minuter: torka bort
den olja som inte har absorberats
av träet. Låt den renoverade ytan
torka över natt. Därefter påförs ett
lager skyddande vax. Använd
Kährs vattenburna Underhållsvax

på samma sätt som beskrivet un-
der ”Underhåll”. Låt även vaxet
torka över natt. Vid behov kan
vaxbehandlingen upprepas.
En skadad bräda kan bytas ut.

Renovering av ytbehandlingen
på parkettgolv och fanergolv:
Efter lång tids användande kan
det finnas behov av att renovera
ytbehandlingen och ersätta den
med ny oljebehandling. Fördela
ut ett tjockt lager Watco Satin Oil
på golvet.  Därefter poleras golvet
med polermaskin (150 varv/min)
så att oljan löser eventuell smuts i
golvet. Använd nylonduk t ex
grön eller grövre  Scotch Brite.
Avlägsna överflödig olja och upp-
löst smuts  med hjälp av en trasa
fäst under polermaskinens ron-
dell. Arbeta på mindre ytor så att
den upplösta smutsen inte hinner
torka. Golvet kan användas igen
när Watco Satin Oil har fått härda.

Grundrenovering av parkett-
golv: Om inte enbart en renove-
ring av ytbehandlingen räcker
kan  parkettgolven även maskin-
slipas till rent trä och därefter ol-
jas och vaxas på nytt. Rådgör med
din golvleverantör.
OBS! Redskap som använts med
Kährs reparationsolja och Watco
Satin oil kan självantända och
skall därför efter användning
dränkas i vatten och förvaras i
plåtkärl med tätslutande lock eller
eldas upp. Redskapen går också
att tvätta i lacknafta.
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BOSTADSMILJÖ
Skötsel av Kährs lackerade trägolv

Städning
En av de stora fördelarna med ett
Kährs-golv är att det är så lätt att
hålla rent och snyggt.
Det är behandlat med UV-härdande
lack. Det ger en slät och städvänlig
yta. Du behöver bara dammsuga
det och någon gång torka av
det med en väl urvriden skurduk.
Använd ett neutralt rengörings-
medel, högst PH 8, eller gärna
Kährs Cleaner. Spill sätter inga spår
på ditt Kährs-golv om du bara
torkar upp med en gång. Låt inte
heller vatten ligga kvar, i synner-
het inte på bokgolv, som kan vara
lite extra känsligt för fukt.

Förebyggande
åtgärder
I rum där du vet med dig, att man
ofta spiller vatten och där det
dessutom är risk för att det får ligga
kvar, rekommenderar vi att du
lackar golvet ytterligare efter att du
lagt det. Då täcker du fogarna
mellan brädorna och får ett bättre
skydd mot väta.
Ha en dörrmatta både utanför och

innanför ytterdörren så slipper
du få in en massa smuts och grus,
som annars kan slita hårt på
dina golv.
Sätt tassar på möblerna så undviker

Renovering
Om golvet utsatts för kraftigare
slitage går det utmärkt att
renovera det genom att maskinslipa
och lackera det på nytt.
Kährsgolven har ett tjockt slitskikt
så det tål att slipas och lackas om
och om igen.

Fläckborttagning
Skulle du få en fläck på golvet kan
du prova att få bort den med ett
milt rengöringsmedel (utan
ammoniak), t ex handdiskmedel
utspätt i ljummet vatten.
Hjälper inte det får du här nedan
några tips för att få bort svårare
fläckar. Men var försiktig med
de starka fläckborttagningsmedlen
eftersom för stora mängder
och för hård gnidning kan påverka
lacken.

Fläcknyckel
Lackerade golv

Fläck av Tas bort med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, Tvättnafta, lacknafta el. dyl.
svårare fläckar av choklad och fett.

Färgkritor, läppstift, tusch T-sprit och vatten 50/50.
Stearin, tuggummi. Kylspraya eller lägg en plastpåse

med isbitar på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt.

Blod Kallt vatten.

du onödiga märken och repor
i golvet. När golvet legat några år
kan du lätt fräscha upp ytan
genom att lacka den.
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En god riktlinje vid utformningen av
avtorkningsytorna för entré i markplan är att
man skall kunna ta minst tre steg på
respektive typ av matta.

OFFENTLIG MILJÖ
Skötsel av Kährs lackerade trägolv

Förebyggande åtgär-
der för att minska
städbehov och slitage
Se till att ha en rätt utformad entré
och väl fungerande avtorknings-
ytor. Först avskrapningsgaller,
därefter grov matta och sedan en
textilmatta som tar bort fukt
och finkornig smuts.

Sätt tassar på möblerna så undviker
du onödiga märken och repor
i golvet.
Tag bort alla fläckar så fort som
möjligt.

Städning
Den dagliga städningen utförs med
torra metoder. Vid behov fukt-
torkas golvet med Kährs Cleaner
eller annat neutralt rengörings-

medel, högst pH 8, i tvättvattnet
och väl urvridna redskap.

Observera att fukt och rengörings-
medel gör att behovet av under-
håll ökar.

Om kombimaskin används skall
vattenmängden vara så liten
som möjligt. Kvarvarande fukt skall
ha torkat fullständigt inom
1 minut. Maskinen får inte lämna
några vattenfläckar när den vän-
der eller stannar.

Underhåll
Vilken underhållsmetod som skall
användas beror på vilken typ
av ytbehandling golvet har fått från
början och vilken miljö golvet
ligger i.

Var noga med att underhålla ytbe-
handlingen i god tid. Låt inte
lacken slitas ned. På så sätt und-
viks att smuts och vatten tränger
ner i träet och golvet behåller
sin lättstädade och vackra yta.

Renovering
Om golvet utsatts för kraftigare
slitage går det utmärkt att
renovera det genom att maskinslipa
och ytbehandla det på nytt.
Kährs 20 och 25 mm golv har ett
tjockt slitskikt som tål att slipas
och ytbehandlas flera gånger.
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OFFENTLIG MILJÖ
Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv

Kärhs oljade golv är färdigbehand-
lade för användning i offentlig
miljö.

Två olika metoder för underhåll kan
tillämpas. Den ena metoden innebär
att underhåll sker med Kährs
underhållsvax på samma sätt som
golv i bostadsmiljö, men med tätare
intervaller (se mer på sid 2-3).

Den andra metoden finner du på
detta uppslag under ”Underhåll”.

Biologisk produkt för
en sund inomhus-
miljö
Kährs oljade golv behandlas med
två produkter som tillsammans
ger den yta och de egenskaper vi
eftersträvar. I botten ligger en olja
och som topp lägger vi en vax-
oljeblandning. Ytbehandlingen
består nästan uteslutande av för-
nyelsebara råvaror.
Oljan består av:     Vegetabiliska
oljor (linolja, kinesisk träolja),
torkmedel och petroleumbaserade
modifieringar av linolja.
Vax-oljeblandningen består av:
Vegetabiliska och animaliska vaxer
(karnaubavax, kandelilavax, bi-
vax), vegetabiliska oljor, vegetabi-
liskt harts, torkmedel (Kobolt,
Zirkonium och kalcium-octat).

Lägg golvet enligt de anvisningar
som finns i golvbuntarna och
följ nedanstående anvisningar för
skötsel och underhåll.
Om arbete fortfarande pågår i
rummet skall det nylagda golvet
skyddstäckas omedelbart efter in-
läggning. Detta för att undvika
onödig nedsmutsning.

kas golvet och då skall ett neutralt
rengöringsmedel användas,
t.ex. Kährs Cleaner eller allrent
högst pH 8.
Dosera sparsamt och använd väl
urvridet redskap!
Golvet får bara bli lätt fuktat.
Observera att fukt och rengörings-
medel gör att behovet av
underhåll ökar.
Om kombimaskin används skall
vattenmängden vara så liten
som möjligt. Kvarvarande fukt
skall ha torkat fullständigt inom
1 minut. Maskinen får inte lämna
några vattenfläckar när den
vänder eller stannar.

Städning av dansgolv
Kährs färdigoljade parkettgolv kan
behandlas med vax på plats,
t.ex. på dansgolv. Följ vaxleveran-
törens anvisningar. Observera
att vaxade dansgolv är särskilt
känsliga för städning med fuktiga
metoder. Vatten och rengörings-
medel kan förstöra vaxytan så att
den inte håller att dansa på.

Fläckborttagning
Tag bort fläckar så fort som möjligt
med vatten och Kährs Cleaner
eller annat neutralt rengöringsme-
del. Om detta inte hjälper kan
fläcken slipas bort med en grön
nylonduk, t.ex. Scotch-Brite. Tug-
gummi och andra hårt sittande
fläckar skrapas bort.
Efter fläckborttagning kan den
rengjorda ytan behöva komplette-
ras med lite ny olja.
Se mer om detta under
“Renovering“.

Skyddstäckningen får ej utföras
med diffusionstätt material som
t.ex. plastfolie.

Minska städbehov och
slitage genom
förebyggande åtgärder
Se till att ha en rätt utformad entré
och väl fungerande avtorknings-
ytor. Först avskrapningsgaller,
därefter grov matta och sedan en
textilmatta som tar bort fukt
och finkornig smuts.
Sätt tassar på möblerna (dock ej
metalltassar vilket ger fläckar
på golvet) så undviker du onödiga
märken och repor i golvet.

Byggstädning
Golvet städas noggrant. Undvik för
mycket vatten och starka
rengöringsmedel! Var noga med
att ta bort eventuella fläckar.
Se mer nedan under “Städning“
om hur du rengör golvet.

Städning
Den dagliga städningen utförs med
torra metoder. Vid behov fukttor-
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Underhåll
Efter noggrann städning
påförs ett tunt lager Watco
Satin Oil t.ex. med en sprayflaska.
Polera med skurmaskin och en
skurduk, 150 varv/minut.
Oljemängd ca 1-3 g/m2 (motsvarar
ca 1-3 dl olja/100 m2).
Oljemängden får inte vara större än
att ytan omedelbart uppfattas
som nästan torr. Låt oljan härda
över natt.
Det första underhållet bör göras
omedelbart efter byggstädningen.
Hur ofta golvet sedan skall
underhållas beror på användning,
städning m.m. Den första tiden
krävs ett tätare underhåll för att
bygga upp en smutsavvisande,
fukttålig och slitstark yta.
I de flesta miljöer är ett underhåll
i veckan under de två första
månaderna att rekommendera.
Därefter kan det minskas till en
gång i månaden.
Om man vill uppnå högsta smuts-
resistens kan golvet torrpoleras
mellan varje oljningstillfälle, på väl
uthärdad olja, med röd rondell,
300-1000 varv per minut
och 35-40 kg vikt på maskinen.
Om golvet blir svårstädat och ser
smutsigt ut skall underhåll utföras
med tätare intervall.
Golvet kan också bli svårstädat om
för mycket olja används vid
varje underhållstillfälle eller om
oljan inte får härda ut riktigt
innan golvet tas i bruk.

Golv med mindre slitage, som t.ex.
ytor där man inte går med
ytterskor, kräver inte så täta under-
hållsinsatser. Mörka, hårda
och porfria träslag kräver mindre
underhåll.

Renovering
av olje/vaxytan
Partiell renovering:
En sliten eller skadad mindre yta
sicklas eller slipas till felfritt trä.
Avsluta med slippapper ca 220
korn. Lägg därefter på Kährs repa-
rationsolja i ett relativt tjockt
lager. Efter ca 30 minuter:
torka bort den olja som inte har
absorberats av träet.
Låt den renoverade ytan torka över
natt. Vid behov kan oljebehand-
lingen upprepas.
Den utseendeskillnad som even-
tuellt fortfarande är kvar försvin-
ner med tiden.

Renovering av större yta:
Om större ytor behöver renoveras
p.g.a. att smuts trängt in i olje-
skiktet skuras golvet på följande
sätt:
Ett tjockare lager Watco Satin Oil
sprids på golvet. Golvet skuras
med röd eller grövre rondell bero-
ende på hur smutsigt golvet är.
Varvtal 150 varv per minut.

Skrapa ihop den smutsiga
oljan med en gummiskrapa
och samla upp den.

Torka upp den olja som finns kvar

på golvet med en trasa under
skurmaskinen.
Arbeta i små ytor så att oljan inte
hinner torka före avtorkningen.
Ett oljat golv kan givetvis även
maskinslipas till rent trä och
därefter oljas på nytt.
Naturligtvis är det möjligt att
byta ut en skadad bräda eller en
skadad stav.
OBS! Redskap som använts vid
oljebehandling kan självantända,
och skall därför efter användning
dränkas i vatten och förvaras i
plåtkärl  med tätslutande lock eller
eldas upp. Redskapen går också
att tvätta i lacknafta.
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