Skötsel av våra oljade trägolv
Gäller även oljevaxade golV
Rätt skött håller trägolv i evighet (nästan i alla
fall). Köper du ett massivt trägolv från Stombergs
erbjuder vi ett underhållsavtal som omfattar underhållsoljning, rengöring och polering. I underhållsavtalet följer vi golvets egna behov och kontrollerar
kontinuerligt att golvet mår bra. Du kan teckna
underhållsavtal för ett eller flera år, beroende på
vad som passar dig bäst.

fläckborttagning

Har du några som helst frågor, kontakta oss! Det
vi inte vet om trägolv och hur man sköter dem är
inte värt att veta.

• Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten
och Stombergs Såpa Natur eller ett neutralt
rengöringsmedel! Hjälper inte detta, försök slipa
bort fläcken med en grön nylonduk, till exempel
Scotch-Brite. Tuggummi och andra hårt sittande
fläckar skrapar du bort. Den rengjorda ytan kan
behöva kompletteras med lite olja eller oljevax.
(Observera att detta inte bör göras på oljepigmen
terade golv då det kan ge upphov till färgskiftning
ar runt fläcken.)

ytbehandling

övrigt

• Stombergs golv levereras obehandlade. Efter
montering slipar vi golvet och behandlar det med
olja eller oljevax. Golven går även att oljepigmen
tera i olika kulörer.
• Det är viktigt att göra grundbehandling direkt när
golvet lagts. Det kan täckas med golvskyddspapp
och färdigbehandlas senare om andra byggnads
arbeten inte är klara.

• Minska städbehov och slitage genom förebyggande
åtgärder! Grus sliter hårt på trägolv – förse entrén
med avskrapningsgaller, grov matta eller textilmat
ta som tar bort fukt och finkornig smuts.
• Observera att ekgolv reagerar med vissa metaller
varvid svarta fläckar kan uppstå.

OBS!

städning

• För daglig städning, sopa och dammsug. Fukttorka
golvet vid behov, använd då ett neutralt ren
göringsmedel (vi rekommenderar Stombergs
Såpa Natur). Observera att fukt och rengörings
medel ökar behovet av underhåll!
• Möbeltassar förhindrar många repor. Använd dock
ej metalltassar som ger märken.

Organiska material som varit i kontakt med olja, till exempel
trasor och papper, kan självantända och ska därför läggas i kallt
vatten direkt efter användning. De kan också eldas upp under
kontrollerade former.
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