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Behandling och underhåll
Moland golv
GENERELLT OM MOLAND GOLV

MATTLACKERADE GOLV

OLJEBEHANDLADE GOLV

Inneklimat

Innan golvet tas i bruk

Innan golvet tas i bruk

Både människans och golvets välbefinnande är
beroende av bl.a. inneklimatet. Det optimala är en
rumstemperatur på ca. 20°C och en relativ luftfuktighet på ca. 50% (min. 30% och max 65% under mycket korta perioder).

Ett mattlackerat golv från Moland kan med fördel
behandlas med Lackrefresher Matt, innan det tas i
bruk. Lackrefresher Matt sluter de små springorna
mellan brädorna och ytan blir tät och smutsavvisande. Lackrefresher Matt appliceras enligt tillverkarens instruktioner.

Om golvet är oljebehandlat rekommenderas det
att golvet oljas en extra gång innan det tas i bruk,
enligt instruktionerna i avsnittet ”Extra inoljning”.
I rum som är tungt belastade, t.ex. korridorer, kök,
kontors- och verksamhetslokaler SKA golvet oljas in en extra gång innan det tas i bruk, enligt instruktionerna i avsnittet ”Extra inoljning”.

Om luftfuktigheten faller, under eldningssäsongen, rekommenderas att använda en luftfuktare
och/eller att sätta skålar med vatten på elementen. När luftfuktigheten är hög, kan det vara nödvändigt att sätta på värme och undvika att öppna
fönster. Skaffa ev. en hygrometer.
Det är stor skillnad på de olika golva egenskaper.
Träets rörelse är beroende av luftfuktigheten.
Fogbredden kommer således att variera, och man
kan förvänta en ökad fogbredd t.ex. under vinterhalvåret när luften ofta är torr. Efter ca ett år är
trägolvet acklimatiserat.

Tips
För att skydda golvet rekommenderas att använda möbeltassar under stols- och bordsben.
Kontorsstolar bör förses med speciella hjul. Man
bör också lägga en akrylskiva under kontorsstolar. Krukor, vaser o.d. som inte är 100% vattentäta
bör inte placeras så de kommer i direkt kontakt
med golvet.
Mattor bör inte läggas ut på golvet förrän 2-3
veckor efter läggning eller efter golvbehandling.
Använd mattor vid ingångspartier för att undvika
att smuts och väta dras inpå golvet.

Viktigt!
Är lackytan sliten (t.ex. vid högt belastade områden som dörröppningar, under stolar etc.) är
golvet inte skyddat, och det kan uppstå skador på
golvet som inte täcks av reklamationsrätten.

Golvvärme
Mer information finns på www.molandbyggvaror.se
Var dock särskilt uppmärksam på följande:
// Temperaturen på golvets ovansida får inte
överstiga 27°C, och max. 24°C på vissa golv.
// Lönn och bok får inte användas på golvvärme.

Daglig rengöring/underhåll
Den dagliga rengöringen av mattlackerade golv
görs med sopborste, golvmopp eller dammsugare. Vid tvättning av golvet används rent, ljummet
vatten och en väl urvriden trasa. Om lackytan har
blivit matt och trist kan det vara nödvändigt att
använda Lackrefresher Matt. Tvätta den lackerade golvytan med en urvriden trasa.

Grundrengöring
Om det har bildats en smutsig vaxfilm på golvytan,
kan Trärengöring användas vid en grundrengöring.
Efter avslutad tvätt torkas golvytan av med en
ren, torr bomullstrasa/ golvtrasa. Behandlingen
kan ev. upprepas om golvet är kraftigt nedsmutsat. När ytan är torr påföres åter Lackrefresher
Matt. Ett lackerat golv som har behandlats med
många olika typer av underhållsprodukter, kan en
grundrengöring kräva specialbehandling.

Omlackering
När golvets lackyta med tiden blir sliten eller repad
kan en omlackering vara nödvändig. Vid omlackering av UV-lackerade golv rekommenderas slipning tills träet är helt fritt från lackrester, vilket ger
det bästa utseendet och är den bästa lösningen.

Daglig rengöring/underhåll
Den dagliga rengöringen av ett oljebehandlat golv
görs med sopborste, golvmopp eller dammsugare. Vid tvättning av golvet används rent, ljummet
vatten och en väl urvriden trasa.
Speciellt gällande för golv av (ek, ask, bok,
merbau m.m.).
Om golvet ser matt och slitet ut, tvättas det med
Underhållsolja Natur/Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.
Speciellt gällande för (furu, gran m.m.).
Om golvet är lätt smutsigt, tvättas det med Träsåpa Natur/Vit. Följ i övrigt leverantörens instruktioner.

Grundrengöring
Om golvet är mycket smutsigt, fett eller fläckigt,
tvättas det med Trärengöring (följ leverantörens
instruktioner). Denna rengöring öppnar träets porer och skall därför alltid efterföljas av tvättning
med Underhålls- olja Natur/Vit i varmt vatten på
golv av lövträ (ek, ask, bok, merbau m.fl.). Golv av
barrträ (furu, gran m.fl.) tvättas med Träsåpa Natur/Vit i varmt vatten. Efterbehandlingen görs när
träet är yttorrt.

Småreparationer
Små skador på golvet, t.ex. brännmärken eller envisa fläckar, avlägsnas enkelt vid slipning med ren
stålull (ej Svinto) eller fint sandpapper. På det avslipade området påföres golvolja.
Det avslipade området behandlas med en av Molands golvoljor, eventuellt med flera omgångar för
att ge färgen bästa möjliga fäste
Extra oljebehandling: Innan den extra oljebehandlingen påbörjas, ska golvet tvättas med
Moland Trärengöring. 1 del Moland Trärengöring
till 60 delar ljummet vatten. Golvet ska vara helt
torrt, innan inoljningen påbörjas. Moland har 2 olika oljetyper:

MOLAND GOLV BEHANDLING OCH UNDERHÅLL MAJ 2019 | 2

Moland Golvolja Natur/Vit, som är en vattenbaserad olja och Moland Golvolja Plus Natur/Vit, 100%
olja, med stor täckförmåga.
Åtgång Moland Golvolja Natur/Vit:
1 liter till ca. 35-55 m²
Åtgång Moland Golvolja Plus Natur/Vit:
1 liter till ca. 60 m²
Optimalt resultat av oljebehandlingen uppnås vid
användning av polermaskin. Ytor upp till ca. 10 m²
kan ev. behandlas manuellt.
VIKTIGT: Pga. risk för självantändning
ska oljeindränkta trasor, svampar, arbetskläder m.m. läggas i blöt, brännas
eller bortforslas i sluten metallbehållare!

Oljebehandling (med polermaskin) med
Moland Golvolja Natur/Vit
Skaka dunken kraftigt före och under arbetet. En
passande mängd olja hälles ut på golvet och fördelas över ca. 10-20 m² med vit gummiskrapa
eller svamp. Kör över området med polermaskin
med vit polerrondell i ca. 15 minuter. Om träet suger åt sig oljan direkt, skall mer olja tillföras. Byt till
en ny, torr polerrondell. Lägg en stor bomulls-trasa under rondellen, och torka den oljebehandlade
ytan genom att köra med polermaskinen över
området. Om golvet har avfasade kanter måste
kanterna torkas av för hand med en torr bomullstrasa. Oljebehandlingen fortsätter genom att
upprepa ovannämnda arbetsbeskrivning på nästa
etapp av golvet.
När oljebehandlingen är avslutad, kan hela golvytan slutpoleras med en ren, torr bomullstrasa/
skurtrasa som lägges under polerrondellen. Följ i
övrigt anvisningen på etiketten. Efter ca. 8 timmar kan golvet beträdas. Genomhärdning tar ca. 1
vecka (vid 20°C/RF 50%). Under denna period ska
golvet skonas från nedsmutsning och tvätt.

Manuell oljebehandling (max. 10 m2)
med Moland Golvolja Natur/Vit
Skaka dunken kraftigt före och under arbetet. Fördela ett jämnt lager olja, med hjälp av en svamp
eller vit gummiskrapa, på ca. 0,5 meter golvyta
(dvs. 3 golvbrädor), så att ytan blir blank och våt.
Låt oljan dra in i ca. 15 minuter. Om träet suger
åt sig oljan under denna tid, ska mer olja tillföras.
Efter 15 minuter skrapas överflödig olja vidare till
nästa golvetapp – använd vit gummiskrapa. Polera den oljebehandlade ytan grundligt med torra
bomullstrasor. Om golvet har avfasade kanter
måste kanterna torkas av för hand med en torr
bomullstrasa. Fördela olja på nästa etapp och upprepa ovannämnda procedur.

När oljebehandlingen är avslutad, slutpoleras golvet med vit skursvamp eller en torr bomullstrasa.
Följ i övrigt anvisningen på etiketten. Efter ca. 8
timmar kan golvet beträdas. Genomhärdning tar
ca. 1 vecka (vid 20°C/RF 50%). Under denna period ska golvet skonas från nedsmutsning och tvätt.

Oljebehandling (med polermaskin) med
Moland Golvolja Plus Natur/Vit
Oljan omröres väl och appliceras på en begränsad
golvyta (max 15 m2) med en metallspackel med
runda hörn, i ett mycket tunt skikt. Omedelbart
därefter poleras golvet noggrant med polermaskin
med monterad vit polerpad. Om golvet har avfasade kanter måste kanterna torkas av för hand
med en torr bomullstrasa.
Det skall poleras, tills all olja polerats upp. Polera avslutningsvis med en luddfri bomullsduk fäst
på en ren polerpad. I övrigt följ anvisningarna på
etiketten. Golvet är gångbart efter ca. 16 timmar
vid 20°C/RF 50%, och genomhärdad efter ca. 1-2
veckor.

Manuell oljebehandling (max. 10 m2)
med Moland Golvolja Plus Natur/Vit
Oljan omröres väl och appliceras i ett mycket
tunt skikt med en metallspackel med runda hörn.
Omedelbart därefter poleras golvet noggrant med
torra, luddfria bomullsdukar. Om golvet har avfasade kanter måste kanterna torkas av för hand
med en torr bomullstrasa. Golvet är gångbart efter ca. 16 timmar vid 20°C/RF 50% Och genomhärdat efter ca. 1-2 veckor.

Återbehandling
Ett oljat trägolv ska återbehandlas, när den dagliga
rengöringen/vård inte längre ger den avsedda effekten, dvs. när ytan bliver svår att hålla ren, och
träet inte längre har någon lyster. Har ytan blivit
repad, och/eller har svåra fläckar, kan det vara
nödvändigt att polera/slipa golvet (sandpapper,
korn 120/150) innan återbehandling påbörjas.
Vid återbehandling ska anvisningarna under ”Extra
oljebehandling” följas. Efter tidigare polering/slipning av golvet, kommer den angivna åtgången per
liter golvolja reduceras.

VINYLGOLV
Före användning
Vinylgolven kan med fördel behandlas med en
godkänd vinylunderhållsprodukt innan de ska tas i
bruk. Underhållsmedlet utjämnar små repor, stärker ytans tålighet och skyddar mot slitage. På så
sätt förlängs ytans och golvets livslängd. Produkten kan användas efter behov.

Daglig rengöring/skötsel
Den dagliga rengöringen av vinylgolv görs med
sopborste, mopp eller dammsugare. Vid våt-rengöring ska rent, ljummet vatten och en väl urvriden trasa användas. Vid behov eller när rent vatten inte längre ger önskad effekt rengörs golvet
med en godkänd vinylsåpa.

Grundrengöring
Om golvet är mycket smutsigt, fett eller fläckigt
ska det rengöras med ett godkänt vinylrengöringsmedel. När ytan är torr ska golvet behandlas
med en underhållsprodukt för vinyl.
OBS! Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller
produkter som lämnar en såphinna.

PURLINE OCH LAMINAT GOLV
Före användning
Golvens yta kräver ingen extra behandling efter
golvläggningen.

Daglig rengöring/skötsel
Den dagliga rengöringen av biogolv görs med
sopborste, mopp eller dammsugare. Vid våtrengöring ska rent, ljummet vatten och en väl urvriden trasa användas.

Grundrengöring
Vid behov, när rent vatten inte längre ger önskad
effekt eller när golven är mycket smutsiga rekommenderar vi att golvet rengörs med godkänt laminat och lacksåpa. Såpan tar effektivt bort smuts
och gör ytan starkare och mer tålig mot spilld
vätska. Då såpan inte lämnar någon såphinna är
den perfekt för ytor som behöver rengöras ofta,
t.ex. köksgolv.
OBS! Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller produkter som lämnar en såphinna.

Småreparationer
Vid små skador eller liknande kan avsedd hårdvaxeller laminatreparationssats med fördel användas.
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