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SKÖTSELRÅD FÖR LACKERADE TRÄGOLV

Stoppa smutsen redan i entrén!
Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även ett 
avtorkningsgaller utanför.

Daglig städning - Torra metoder
Använd i första hand torra metoder så som torrmoppning alternativt dammsugning. 
Fuktiga metoder används endast vid behov.

Lös smuts
Avlägsna genom torrmoppning eller dammsugning.Vid behov fukta moppgarnet med BOEN 
Parkett Cleaner för att binda dammet i garnet.

Bunden smuts
Avlägsna först all smuts genom moppning eller dammsugning, därefter fuktsvabbning med 
mycket hårt urvridet garn eller med kombimaskin med mjuka borstar eller rondeller (grovlek 
max röd). Använd så lite rengöringsvätska som möjligt och torrmoppa direkt efteråt. 
Fukttorkning med en hårt urvriden skurtrasa utförs vid behov. I vattnet tillsätts BOEN 
Parkett Cleaner. Det går även att spraya på Bona Remover där golvet är extra smutsigt och 
därefter moppa med en väl urvriden mopp. 

Golvmaterialet skadas av:
• Hett vatten
• För mycket vatten
• Starka rengöringsmedel
• Lösningsmedel

Varning!
Använd aldrig mycket vatten eller våta metoder på trägolv, då trä missfärgas och deformeras 
av vatten.

Fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. OBS! 
Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken. 

 www.boen.com

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, 
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin, 
mjölkprodukter

Asfalt, tjära, gummi, olja, skokräm, sot, svårare 
fläckar av choklad och fett.

Färgkritor, läppstift, tusch, stencil, bläck, färgband

Stearin, tuggummi, färgrester, lim

Blod

Rost, urin, galla, avföring

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan 
ammoniak utspätt i ljummet vatten.

Tvättnafta, lacknafta

T-sprit 50%

Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på 
fläcken. Skrapa sedan försiktigt med stålspackel  
eller klickskrapa, var försiktig.

Kallt vatten

Allrengöringsmedel, därefter eventuelt med 10% 
ättiksyra.


