
Funderar du på att underhålla ditt trägolv, men du vet inte riktigt vilken produkt 
du ska välja? Inga problem, den här artikeln hjälper dig på traven och reder ut 
vad det är för skillnad på golvpolish och refresher för trägolv. 

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ
POLISH OCH REFRESHER FÖR TRÄGOLV



Båda är underhållsprodukter för lackerade trägolv

Vad skiljer dem åt?

Hur använder du golvpolish och refresher för trägolv?

När ditt golv fått små repor eller du börjar tycka att 

ytan ser matt och trist ut är det dags att under hålla 

det. Du kan då välja mellan att använda golv polish 

eller refresher. Båda är underhållsprodukter för 

lackerade trägolv. De ger den lackerade ytan nytt 

skydd, fyller igen mikrorepor och ger en matt eller 

flammig yta en jämn ny lyster. Båda produkterna 

kan du använda helt på egen hand, utan att blanda 

in en hantverkare.

Den stora skillnaden är hur man kan bearbeta  ytorna 

sen, när ett större underhåll måste göras och golvet 

eventuellt måste slipas och ytbehandlas igen. Då är 

det enklare att jobba med en yta som har under

hållits med refresher för trägolv. Den ytan är lättare 

att slipa även om du lagt flera lager med refresher. 

Har du lagt flera lager med golvpolish så är det 

 svårare att få bort den behandlingen.

En annan skillnad är också att golvpolish finns i två 

glansgrader, matt och blank, och refresher finns i 

en sidenmatt version. Så när du väljer produkt, ha i 

åtanke hur matt eller blankt ditt trägolv är idag och 

gör alltid ett test på en undanskymd plats så slut

resultatet möter dina förväntningar. Är golvet matt 

idag kommer ytan att bli blankare efter behandling 

med refresher för trägolv. 

Här finns en detaljerad beskrivning av hur du går 

 tillväga. Men i korta drag kan man säga att du 

 rengör golvet, applicerar underhållsprodukten med 

 appliceringsmopp och sedan låter du det torka minst 

en timme innan du går på det. Och du gör allt detta 

på egen hand, utan inblandning av  hantverkare.
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Lycka till med dina trägolv

https://www.bauhaus.se/polish-bona-lackerade-golv-matt-1l
https://www.bauhaus.se/underhallslack-bona-1l-for-tragolv
https://www1.bona.com/sv/privat/goda-rad-guider/underhalla-tragolv/
https://www1.bona.com/sv/privat/goda-rad-guider/underhalla-tragolv/

