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SKÖTSELANVISNING  

 

Du har bestämt dig för ett naturligt material, ett parkett- eller trägolv, som impregnerats med 

någon av Pallmann, Ciranova eller Monocoats 2k produkter. Det hårdvax/2k oljade trägolvet 

kan beträdas efter det att ytan torkat/härdat fullständigt, dock tidigast efter 12 timmar, 

pigmenterade golv bör beträdas tidigast 24 timmar efter behandling. Den impregnerade ytan 

får först komma i kontakt med vatten eller andra ej aggressiva vätskor efter 24 timmar, men 

måste då torkas upp omgående. Ju mer det nyimpregnerade trägolvet skonas under de första 

dagarna - desto bättre! Full belastning med möbler bör tidigast ske efter 48 timmar. 

Nyimpregnerade trägolv får inte täckas över med artificiella och/eller textila beläggningar 

samt med folie under de första 72 timmarna.  Den dagliga belastningen samt med vilken 

regelbundenhet golvytan avtorkas och underhålls förlänger eller förkortar det impregnerade 

trägolvets livslängd. Observera att golven inte får fukttorkas de första 10 dagarna. 

  

MAGIC OIL CARE / Wax & Clean För att ditt impregnerade trägolv ska klara av 

belastningen och bevara sin lyster, måste regelbundet Städning/underhåll genomföras med 

Pallmann MAGIC OIL CARE eller Vesting WAX & Clean. 

  

Bearbetning: 1. Låt förpackningen anta rumstemperatur före användningen och skaka den 

väl. 2. Rengör först golvet från partiklar som smuts och damm med en golvmopp, borste eller 

dammsugare. 3. Städning/Underhållsvård: Blanda ca 1dl MAGIC OIL CARE eller WAX & 

Clean med 1 liter vatten.  4. Öka koncentrationen eller använd produkten outspädd vid behov.  

5. Applicera jämnt och fuktigt i en arbetsriktning (trägolvets fiberriktning) med Microfiber 

duk eller dylikt och låt torka ca 30min-1 tim använd gärna en blomspruta eller liknade för att 

inte få för mycket väta på golvet. På detta sätt sparar ni på vätskan och använder bara det som 

går åt resten sparar ni till nästa gång. Undvik att använda moppar och likande då de tillför för 

mycket väta. 6. Rengör Microfiberduken med vatten efter användningen. 7. Rengöring och 

regelbundet underhåll förlänger livslängd en av trägolvet. Detta bör göras i bostadsmiljö 

minst 1-2 gånger per år. Ytor med högre slitage så som i kök och entré, varje månad till var 

tredje månad, men det är ingen nackdel att göra det oftare. Tänk på att aldrig städa med endast 

vatten.  

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ DÅ MAN HAR TRÄGOLV  

Inomhusklimatet skall vara mellan 30-60% Relativluftfuktighet, för golvet och din egen hälsa. 

Trägolvet rör sig under de olika årstiderna, sväller på sommaren & krymper på vintern. 

Vid golvvärme får yttemperaturen på trägolvet ALDRIG överstiga 27grader. Gäller även 

under ex. mattor  

 

Pj Parkettgolv AB 

Skälderviksplan 1  

120 60 Årsta 

Orgnr: 556488-6561 

info@pjparkettgolv.se   
www.pjparkettgolv.se   
Tel:0841021466 
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