
Skötselråd för lackerade trägolv för bostäder 
 

Lackerade trägolv – hemmiljö 

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och reptålighet, färg 

m.m. Alla Trägolvs färg förändras med tiden då de utsätts för UV-ljus. Körsbär,  valnöt samt 

värmebehandlade golv förändras mest.   

Allmänna råd  

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför 

ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka 

upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt 

(ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.  

 

Rätt temperatur och luftfuktighet 

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa 

fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det. Brädorna kan kupa eller 

skåla sig, där upp till 0,4 mm är inte ovanligt. Det finns toleranser som tillåter upp till 0,2% av 

brädans bredd. När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka 

alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25 

grader och den relativa fuktigheten mellan 30-60%. Vissa träslag som bok och lönn kan vara 

känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än     

t ex element. Vid golvvärme får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27 grader. Relativ 

luftfuktighet i inomhusluften ökar och då människor vistas i rummet och utför vardaglig 

aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett 

fukttillskott till luften. Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med hjälp av luftfuktare.  

 

Städning  

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. 

Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Undvik svabbgarn 

då de lämnar för mkt vatten. Fukttorkning med en hårt urvriden microfiberduk (mopp) utföres 

vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel, typ 

handdiskmedel utan ammoniak. Använd inte såpa då det bildar en fet hinna. 

 

Renovering  

De flesta trägolv kan renoveras upprepade gånger så länge som det finns en tillräckligt tjock 

slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att omlackeras. På så sätt erhålls samma nyans 

och glans på golvet. För ett bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att 

slitskiktets stavar sitter väl förankrat i underlaget.  



Begränsade skador kan punktlagas, men kan ge en synlig övergång mellan gamla golvet och 

lagningen. Slitskador som smårepor kan slipas med fint slippapper och överlackeras. Vid 

enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut.  

 

 

Fläckborttagning 

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent 

vatten. Använd en väl urvriden trasa.  

Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex 

Perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med 

stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.  

 

Fläcknyckel 

Fläck av: Tas bort med: 
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, 

kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, 

exkrementer, kräkningar, urin 

Neutralt eller svagt alkaliskt 

rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i 

ljummet vatten  

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare 

fläckar av choklad och fett 

Tvättnafta, lacknafta 

Färgkritor, läppstift, tusch T-sprit 50% 

Stearin, tuggummi Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar 

på fläcken. Skrapa sedan försiktigt. 

Blod Kallt vatten 

 


