
RENOVERING

Fläck av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass,  Neutralt eller svagt alkaliskt 
grädde, juice, kaffe, läsk,  rengöringsmedel utan 
saft, te, vin, ägg, öl, exkre  ammoniak utspätt i  
menter, kräkningar, urin ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, sko- Tvättnafta, lacknafta 
kräm, sot, svårare fläc- 
kar av choklad och fett

Färgkritor, läppstift,  T-sprit 50% 
tusch

Stearin, tuggummi Kylspraya eller lägg en plast 
 påse med isbitar på fläcken.  
 Skrapa sedan försiktigt. 
Blod Kallt vatten

SKÖTSELRÅD LACKERADE TRÄGOLV  
FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en 
ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och 
om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla 
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar 
av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och 
märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

STÄDNING
Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom 
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast 
borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. 
Fukttorkning med en hårt urvriden microfiberduk 
(mopp) utföres vid behov. I vattnet kan tillsättas 
några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel, typ 
handdiskmedel utan ammoniak.
Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

FLÄCKBORTTAGNING

FLÄCKNYCKEL

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en 
väl urvriden trasa.

Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, 
starka rengöringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner, 
aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttag-
ningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med 
stålull och skurnylon kan repa lacken. 
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Det flesta trägolv kan renoveras upprepade gånger så länge 
som det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela 
golvet till rent trä för att omlackeras. På så sätt erhålls 
samma nyans och glans på golvet. För ett bra resultat 
förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets 
stavar sitter väl förankrat i underlaget.
 Begränsade skador kan punktlagas, men kan ge en 
synlig övergång mellan det gamla golvet och lagningen. 
Slitskador som smårepor kan slipas med fint slippapper 
och överlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en 
slitytestav eller lamellbräda bytas ut.
 För att förlänga lackytans livslängd kan underhåll göras 
med en underhållslack/refresher. Detta ger extra skydd och 
lyster. Riktvärde för golv i hemmiljö är 1-2 gånger per år, 
eller efter behov. Underhållslack har en halkhämmande effekt 
och innehåller inget vax vilket möjliggör för en framtida 
överlackning. Om trägolvet behandlats med vax eller polish 
måste golvet slipas till trärent före omlackeringen.

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med 
natur-liga skiftningar av den relativa fuktigheten. På 
sommaren sväller det och på vintern krymper det. 
Brädorna kan kupa eller skåla sig, där upp till 0,4 
mm inte är ovanligt.Det finns toleranser som tillåter 
upp till 0,2% av brädans bredd. När träet krymper, 
syns detta som springor mellan bräderna. För att 
motverka alltför stora rörelser och därmed skador på 
golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25°C 
och den relativ fuktigheten mellan 30-60%. Vissa 
träslag som bok och lönn kan vara känsligare för 
klimat-variationer än andra. Tänk på att golvvärme 
torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme 
får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27°C. Relativ 
luftfuktighet i inomhusluften ökar då människor 
vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom 
matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex 
akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. 
Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med 
hjälp av luftfuktare.

RÄTT TEMPERATUR
OCH LUFTFUKTIGHET
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TEKNISK SpEcIFIKATIoN. KährS 15 mm

användningsområden och speciella kännetecken
Den 15 mm tjocka golvbrädan kan användas i många olika typer av 
lokaler men passar framför allt i bostadsmiljö.

•	 Formstabil	p	g	a	klimatstyrda	produktionsprocesser.
•	 Kährs	Woodloc® 5S.
•	 Är	enkel	och	snabb	att	lägga	p	g	a	precisionen	i	tillverkningen.
•	 Trägolv	med	hög	kvalitet	som	håller	många	år.
•	 Plywood	i	kortändarna,	vilket	gör	ändfogen	starkare.
•	 Finns	för	varje	smak	i	mer	än	40	mönster	och	träslag.
•	 Naturligt	och	individuellt	utseende.
•	 Färdigbehandlad	med	UV-härdad	lack	eller	med	olja,	vilket	gör	 

golven slitstarka och lätta att städa.

konstruktion
1-,	2-,	respektive	3-stavsbräder	består	av	tre	skikt.	Alla	brädans	sidor	
är	försedda	med	Kährs	Woodloc®  5S-fog.

•	 Ytskikt	av	sågade	stavar.
•	Mellanskikt	av	massiva	furustavar.
•	 Baksida	av	granfanér.
•	 Alla	15	mm-bräder	med	Woodloc® 5S kan kombineras med varan-

dra. Långsida och kortsida kan dock inte läggas mot varandra.

Ytskiktets tjocklek
•	 Ca	3,5	mm.

Ytbehandling
•	 Färdiglackerad	(för	torra	utrymmen	med	normalt	slitage)	med	 
UV-härdad	polyuretan/akrylatbaserad	lack	(ca	30°	Gardner)	eller	
matt	lack	(ca	10°	Gardner).	Lacken	är	fri	från	lösningsmedel	och	
formaldehyd. Den är slitstark och bevarar träets naturliga karaktär.

•	 Färdigoljad	med	olja	(för	torra	utrymmen	med	stort	slitage	i	 
bostäder).	Matt	(ca	10°	Gardner).	Ytbehandlingen	består	av	 
> 98 % förnybara råvaror.

krav på undergolvet
Undergolvet	måste	vara	torrt,	rent,	plant	och	fast.	Föreskrifterna	 
i husAmA gäller. Notera i övrigt våra krav på undergolvet. mer infor-
mation	finns	i	vår	broschyr	om	Undergolv	och	golvvärme	som	kan	
laddas ner från vår hemsida på www.kahrs.com.

läggning
Kährs trägolv läggs flytande. Bräderna ligger alltså löst på undergolvet 
och	länkas	samman	med	Kährs	Woodloc® 5S runt om. Ett spill på  
ca 2 % beräknas vid normal läggning på längden av rummet och  
ca 8–10 % vid diagonalläggning. 

Om	golv	med	Woodloc® 5S-fog ska läggas bredare än 25 m måste 
golvet	delas	med	en	rörelsefog.	Under	bräderna	ska	ett	stegljuds-
dämpande underlag läggas. Bräderna kan även limmas mot under-
golvet. Detaljerad information finns i vår broschyr om läggningsan-
visningar som kan laddas ned från vår hemsida på www.kahrs.com.

golvvärme och värmeledningsförmåga
Kährs	15	mm	trägolv	passar	för	läggning	på	golvvärme.	Värmeled-
ningsförmåga:	ca	0,14	W/(m*K).	Trägolv	av	Bok	och	Hard	Maple	
sväller och krymper mer än andra träslag. Golvvärme ger en ökad 
uttorkning,	vilket	orsakar	extra	krympning.	Vid	kallt	och	torrt	klimat,	
som	t	ex	i	Sverige,	uppstår	springor	mellan	stavar	och	mellan	bräder.	
Grålumppapp rekommenderas som mellanlägg vid golvvärme.

Underhåll
Dammsug eller fukttorka golvet vid behov med en mycket väl urvriden 
trasa. 
För	mycket	vatten	skadar	golvet.	För	detaljerade	skötselanvisningar,	
ladda ned vår broschyr om underhåll från vår hemsida på  
www.kahrs.com.

fuktkvot
Fuktkvot vid leverans:  
7 ± 2 %.

vikt
8–10	kg/m2.

förpackning
•	 Skyddande	kant	av	wellpapp	(100	%	returpapper).	
•	 Klimatskydd	av	PE-folie	(Återvinnes).

förpackningsinnehåll
Bredd Längd Antal m2

200	mm	 2423	mm	 6	 2,91
187	mm	 1800	mm	 6	 2,02
187	mm	 2100	mm	 6	 2,36
187	mm	 2400	mm	 6	 2,72
130	mm	 1800	mm	 6	 1,40
105	mm	 1800	mm	 6	 1,13
198,5	mm	 2423	mm	 6	 2,89



Skötsel 
av kakel och
klinker

Kakelbranschen 
informerar



Städråd för 
väggar och golv 
med ytskikt av 
keramiska plattor!
I denna folder 
redovisas råd och 
rekommendationer 
om hur ytskikt med 
keramiska plattor 
på bästa sätt kan 
underhållas.

Råd och                                 
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i 
princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång 
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens 
egen. Normalt krävs endast regelbunden städ-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om 
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt 
kan underhållas. Informationen är utarbetad av 
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. 
För mer detaljerad vägledning för specifika kera-
miska plattor och/eller förutsättningar hänvisas 
till respektive leverantörs information.



Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska 
plattor monterade på underlaget med fäst-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna 
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande 
benämningar på olika typer av keramiska plat-
tor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och 
cottoplattor (”terracottaplattor”).

Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. 
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.              
De är avsedda för väggbeklädnader och an-
vänds endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorp-
tion än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. 
Klinkerplattor förekommer både glaserade och 
oglaserade. De används som golvbeläggningar 
och väggbeklädnader.

Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små 
format, som levereras och monteras i form av 
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanli-
gen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i 
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp 
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg 

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. 
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller 
polerade. De kan tillverkas i stora format. 

Cottoplattor, ”terracotta” 
En speciell typ av plattor som ofta har mycket 
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplat-
tor är oglaserade. De har rustik karaktär och 
kräver normalt ytbehandling vid montering               
och användning.

Regelbunden rengöring – 
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras 
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt 
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allren-
göringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller 
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmopp-
ning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med 
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengörings-
medel. Alternativt används i offentlig miljö 
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent 
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss öppen porositet i ytan, 



skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt 
rengöras med våtrengöring med vatten och 
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga 
in i denna typ av plattor och fungera som skydd 
mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något samman-
hang användas på andra, tätare typer av keramiska 
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av 
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). 
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor 
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning 
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt 
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med 
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel 
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,        
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik    
nedsmutsning och/eller 
fläckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plat-
tor och fogar bildas över tiden i områden med 
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med 
våttorkning med vatten och medelstarkt surt 
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan ren-
göring måste alltid fogarna mättas med vatten 
före behandlingen så att inte surt vatten tränger 
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.   

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna 
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv 
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, 
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på 
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra 
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna 
före behandlingen och på rengöringen med rent 
vatten efter behandlingen, så att inget surt ren-
göringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig 
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av 
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för 
ögat. Detta visar sig först efter några månaders 
normal städning och då i form av allt sämre 
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men 
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa 
ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först 
måste golvet noggrant rengöras med vatten och 
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, 
med efterföljande sköljning med rent vatten. 
Därefter måste golvet rengöras med vatten och 
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller 
flera behandlingar och med efterföljande nog-
grann sköljning med rent vatten. Om istället 
endast vatten och surt rengöringsmedel används 

 !



förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom 
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen 
i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas 
på keramiska plattor med metallinnehållande 
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura ren-
göringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livs-
medelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för 
mycket nedsmutsning och/eller spill och är 
under långa perioder våta. Keramiska plattor 
väljs oftast med halkdämpande egenskaper, 
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett 
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana 
golvytor är renspolning med högtrycksspruta. 
Normalt används endast rent ca 60 gradigt  
vatten i högtryckssprutningen. 

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengörings-
medel i vatten spridas/dimmas ut över torrt 
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen 
genomförs. Vid särskilda behov kan surt ren-
göringsmedel spridas/dimmas ut över golvet 
innan högtryckssprutningen genomförs, men 
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte 
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, 
för att undvika att fogarna skadas av trycket i 
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader 
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en 
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad 
område. Beläggningen är grogrund för mögel-
påväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i 
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. 
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet 
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande 
sköljning med rent vatten. 

Moderna cementbundna fogmassor har oftast 
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt 
minskar risken för mögelpåväxt och minskar 
rengöringsbehovet över tiden.



Rengöring efter installation 
– byggstädning och i vissa 
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för 
att skapa rätt förutsättningar för den regelbun-
det återkommande städningen. Speciellt på golv 
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när av-
tvättning gjorts efter fogningen av plattbelägg-
ningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade 
eller polerade tätsintrade keramiska plattor 
anser att golv, efter fogning och härdning, 
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel 
i vatten och med efterföljande sköljning med 
rent vatten. 

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på    
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. 
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in 
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt 
med rent vatten före behandlingen. Efter ren-
göringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används. 

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska 
plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade 
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet 
kan behandlas med speciella så kallade sealers. 
Äldre golv med denna typ av plattor kan även 
ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehand-
ling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog 
vanligtvis görs i form av en behandling hos 
tillverkaren. Om inte detta förfarande används 
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens 
rekommendation för den specifika plattypen.

Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för 
andra golvmaterial får aldrig användas till          
keramiska plattor.



Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en 
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.  
Vid rengöring med starka kemikalier bör man 
alltid börja med väl utspädd lösning och vid 
behov öka koncentrationen. Prova rengörings-
effekten på en liten och helst undanskymd yta. 
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar 
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande förore-
ningar och förslag på lämplig typ av rengörings-
medel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap 
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten, såsom allrengörings-
medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken 
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med 
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, 
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av 
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i 
vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit 
eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med 
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp 
av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin 
i vatten.

  

  

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!
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Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25                          
info@bkr.se • www.bkr.se
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