
Tycker du om rena och snygga trägolv? Då har vi ett par bra tips för hur du inte 
bara rengör dem enklast, utan även vad du kan göra för att få dem att hålla 
sig vackra under lång tid framöver. Läs mer på nästa sida om allt från damm
torkning till underhåll och djuprengöring som ger dina trägolv nytt liv. 

DE GINA TRÄGOLV DET DE BEHÖVER



Dammtorka trägolvet så ofta du kan

Våttorka trägolvet vid behov

Damma med torr mikrofibermopp så ofta som möjligt 

för att minska risken för skador och repor. Mikrofiber

moppar använder ofta statisk elektricitet för att fånga 

upp smuts, partiklar och andra allergener i hemmet. 

Ett bra tips är att hålla moppen mot golvet under hela 

tiden du städar, då stannar nämligen smutsen kvar i 

mikrofibermoppen. Dammsugare bör användas med 

större försiktighet på trägolv, men funkar väldigt bra 

om du har stora springor mellan planken eller väldigt 

mycket grus att fånga upp. Var noggrann med att 

ha den mjuka kanten på dammsugaren utfälld och 

 kontrollera så att hjulen inte skadar eller repar golvet.

Våttorkningen tar hand om tuffare smuts, spill och 

fläckar. Men, våttorkning bör endast ske när det 

finns behov för det. Trägolv tycker nämligen inte om 

 vatten så mycket. Städa med en metod som lämnar 

så lite vatten som möjligt på trägolvet, till exempel 

med en spraymopp och mikrofiberduk. Att lätt  fukta 

 golvet med ett rengöringsmedel utvecklat för trä

golv  kommer att räcka för att göra ditt golv rent. En 

skonsam  behandling är  bästa sättet att vårda  trägolv. 

Välj  rengöringsmedel som passar dina trägolvs 

 ytbehandling. 

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-tragolv
https://www.bauhaus.se/rengoringsmedel-bona-1l-for-tragolv


Underhåll trägolvet regelbundet

Djuprengöring eller överlackering för ökad livslängd

Slitaget bestämmer hur ofta du behöver underhålla 

dina trägolv. Men en rekommendation är att göra det 

var tredje till var fjärde månad.  Underhållsprodukten 

fyller igen små repor, ger ditt trägolv nytt skydd 

och återställer lystern och glansen.  Välj underhålls

produkt baserat på vad ditt golv är ytbehandlat 

med. För  lackerade trägolv finns polish och refresher 

och du kan utföra underhållet själv. För oljade och 

 lackerade trägolv rekommenderar vi att du gör upp 

en  underhållsplan med din golvhantverkare, som utför 

underhållet med maskiner och underhållsolja. 

Med jämna mellanrum behöver ditt trägolv en 

 ordentlig djuprengöring. Vi rekommenderar vart 

 fjärde till vart femte år. En djuprengöring sker med 

maskin och  rengör på djupet, sedan  behandlas 

 golvet med ett nytt skyddande lager underhålls

produkt. Om  golvet är i sämre skick kan du göra en 

 överlackering. Det  innebär att ytan slipas lätt och ett 

nytt lager  ytbehandling  appliceras. Du kan anlita en 

hant verkare till både  djuprengöring och överackering, 

men  skurmaskin finns även att hyra för den som hellre 

 djuprengör på egen hand.  

Om golvet har djupa repor och märken och du vill 

ge det en hel och ren yta krävs en helrenovering. All 

 ytbehandling slipas bort och ny appliceras. Här har 

du stora möjligheter att förnya med kulör och val av 

ytbehandling. Rådgör med din golvhantverkare. 



Anlita en Bona-certifierad golvslipare  
till din golvrenovering
Bona Certifired Craftsmen  riktiga trägolvsexperter

Bona Certified Craftsmen är handplockade golvproffs, utbildade och certifierade av Bona. De är experter på 

att använda alla produkter i vårt sortiment och slipar dina trägolv dammfritt. Besöka vår hemsida för att  hitta 

en certifierad golvslipare nära dig. 

www.bona.com  Bona Sweden  Bona Floorcare  Bona AB

Lycka till med dina trägolv

https://www1.bona.com/sv/privat/anlita-hantverkare/?category=6
https://www1.bona.com/sv/privat/anlita-hantverkare/?category=6

