
Ny yta snabbt - du gör det enkelt själv

ATT UNDERHÅLLA LACKERADE TRÄGOLV



Ny yta snabbt - du gör det enkelt själv

När ska du underhålla ditt trägolv? 

Innan du börjar: Det här behöver du:

Att underhålla lackerade trägolv är ett billigt och 

 enkelt sätt att återställa ytan och skyddet. Det ökar 

livslängden och skjuter en kostsam renovering på 

framtiden. Du kan jobba med antingen refresher 

 eller polish och du gör det enkelt själv, utan en 

 hantverkare. Båda produkterna är enkla att jobba 

med och tar bort små repor, återställer glansen och 

gör ytan jämn igen. 

Bor du ensam och tassar omkring i  raggsockorna 

hela vintern, eller har du tre stora hundar som 

springer omkring med vassa klor och drar in grus 

och smuts? När ditt trägolv behöver under hållas är 

helt beroende av hur mycket det slits, det är svårt 

att ange ett exakt tidsintervall. Den gyllene regeln 

är dock att inte låta slitaget bli för stort. Det kan 

 innebära varannan månad för ett golv som slits 

mycket eller 1-2 gånger per år för ett golv som 

 utsätts för mindre slitage.

Om ditt golv är lätt slitet med små repor eller om ytan 

blivit matt eller flammig kan du göra under hållet själv 

med refresher eller polish. Är det mer slitet än så 

rekommenderar vi dig att kontakta en  hantverkare 

som kan avgöra vad ditt trägolv  behöver. 

1. Bestäm dig för om du vill använda  refresher 

 eller polish och håll dig till den  produkten 

även vid framtida underhåll. Polish och 

 r  efresher kan inte läggas på varandra. Här 

kan du läsa om vad det är för skillnad på 

 polish och  refresher

2. Testa alltid underhållsprodukten på ett 

 undan skymt ställe på golvet innan du  stryker 

ut den på hela golvet, för att vara  säker på 

att  resultatet motsvarar dina  förväntningar.

3. Applicera underhållsprodukten med lätta 

och svepande rörelser för att få en jämn yta 

utan streck och start- och stoppmärken.

4. Polish och refresher är avsedda för 

 lackerade trägolv.

5. Bona Polish för trägolv och Bona  Refresher 

för  trägolv appliceras med en Bona 

 Appliceringsmopp

• Bona Polish eller Refresher för trägolv

• Bona Appliceringsmopp

• Städutrustning för att dammtorka och  
våttorka golvet

• En hjälpande hand till att flytta möbler

Instruktioner på nästa sida

http://https://www.bauhaus.se/polish-bona-lackerade-golv-matt-1l
https://www.bauhaus.se/underhallslack-bona-1l-for-tragolv
https://www.bauhaus.se/underhallslack-bona-1l-for-tragolv
https://www.bauhaus.se/microfiberduk-bona-applicator-pad
https://www.bauhaus.se/microfiberduk-bona-applicator-pad
https://www.bauhaus.se/polish-bona-lackerade-golv-matt-1l
https://www.bauhaus.se/underhallslack-bona-1l-for-tragolv
https://www.bauhaus.se/microfiberduk-bona-applicator-pad
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Gör så här:

FÖRBEREDELSER

1. Töm golvet från möbler och saker. Var försiktig när du flyttar 

möblerna så golvet inte skadas. 

2. Damma golvet och våttorka därefter. Kontrollera att golvet är 

helt torrt och rent. Läs gärna vår artikel om att rengöra trägolv 

för mer information.

3. Medan golvet torkar kan du läsa igenom anvisningarna på 

 förpackningen en gång till för att försäkra dig om att du har allt 

du behöver och vet hur du ska gå till väga.

APPLICERA UNDERHÅLLSPRODUKTEN

1. Planera din riktning så du inte målar in dig själv i ett hörn. Hur 

ska du röra dig genom rummet för att sluta vid dörröppningen? 

2. Arbeta i små sektioner för att hålla moppen fuktig hela tiden. 

3. Tryck ut underhållsprodukten direkt på golvet och applicera 

med Bona Appliceringsmopp. 

4. Var lätt på handen och arbeta med svepande rörelser i  olika 

riktning. Avsluta med att jämna till ytan längs med träets 

 riktning innan du går vidare till nästa sektion. 

5. Samarbeta gärna. En trycker ut underhållsprodukt på golvet, 

den andra följer tätt efter och stryker ut. 

AVSLUTA JOBBET

1. Låt golvet torka minst en timme innan du går på det.

2. Efter 24 timmar har refreshern eller polishen härdat helt och 

är redo för det vanliga livet. Då kan du flytta in möblerna igen. 

Lycka till med dina trägolv

https://www.bauhaus.se/microfiberduk-bona-applicator-pad

