
Letar du efter bästa sättet att rengöra dina trägolv? På nästa sida hittar du 
5 enkla knep som hjälper dig städa och rengöra rätt och effektivt,  oavsett vad 
ditt trägolv är ytbehandlat med eller var i huset det ligger. Att hitta  effektiva sätt 
att bäst rengöra dina trägolv är ett viktigt steg på väg mot rätt golvvård.

BÄSTA SÄTTET ATT
RENGÖRA DINA TRÄGOLV



Våra bästa tips för att rengöra trägolv rätt:

1. VÅTTORKA ENDAST VID BEHOV

Det här är kanske det enklaste tipset att följa, men våttorka golvet endast när 

det behövs. Är det inte fläckigt eller smutsigt räcker det med att dammtorka eller 

dammsuga det. På det sättet minimerar du gångerna trägolvet behöver komma 

i kontakt med sin värsta fiende: vattnet. Köket är ett ställe där det oftast krävs 

mer frekvent våttorkning, medan sovrummet oftare bara behöver dammas. 

2. VAR NOGA MED DAMMTORKNING

Dammsug eller torrmoppa med dammopp ofta och regelbundet för att hålla 

undan grus och damm som sliter på golvet. Gör samma sak innan våttork-

ning.

4. RENGÖR MED SÅ LITE VATTEN SOM MÖJLIGT

Så lite vatten som möjligt är den gyllene regeln. För mycket vätska kan skada 

ditt trägolv. Klassiska garnmoppar lämnar för mycket vatten på golvet, vilket i 

längden leder till missfärgade fogar. Använd istället en spraymopp eller annan 

sprayprodukt, de sprayar ut en mycket liten mängd rengöringsvätska på trä-

golvet som avdunstar snabbt.

5. ANVÄND EN MIKROFIBERMOPP

För effektiv och skonsam rengöring, använd en mikrofibermopp när du rengör 

dina golv. De lämnar en liten mängd vatten på golvet och gör ett bättre jobb 

med att skrubba bort fläckar och samla upp smuts. 

3. VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL MED OMSORG

Använd ett pH-neutralt rengöringsmedel anpassat för dina trägolv. Produkter 

med för högt eller lågt pH kan skada trägolvet och dess ytbehandling och det 

kan uppstå fula missfärgningar. Använd också rätt sorts rengöringsmedel till 

rätt ytbehandling. Det som händer när du använder en produkt till något den 

inte är avsedd för är att den gör mer skada än nytta. 

Till exempel bör du använda ett återfettande medel när du ska rengöra oljade 

trägolv, något som inte behövs till lackerade och hårdvaxoljade trägolv. Därför 

ska du till exempel inte rengöra lackerade trägolv med såpa. 
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Lycka till med dina trägolv

https://www.bauhaus.se/mikrofiberduk-bona-dusting-pad-for-mopp
https://www.bauhaus.se/spray-mop-bona-wood-floor
https://www.bauhaus.se/microfiberduk-bona-1l-cleaning-pad
https://www.bauhaus.se/rengoringsmedel-bona-1l-for-oljade-tragolv

