
 

 

 

 
Skötselråd för 2k hårdvaxoljade samt LED-oljade golv 
 

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

impregnerats med någon av Pallmann, Ciranova, Monocoat, eller Lobas 2K produkter 

samt Vestings LED-olja. Det hårdvax/2K oljade trägolvet kan beträdas efter det att 

ytan torkat/härdat fullständigt, dock tidigast efter 12 timmar, pigmenterade golv får 

beträdas tidigast 24 timmar efter behandling. Den impregnerade ytan får först komma i 

kontakt med vatten eller andra ej aggressiva vätskor efter 24 timmar, (detta gäller inte 

LED som brukas till 100% direkt), 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. Vänta med mattor i 10 dagar. 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, med undantag för behandling med städ och underhållsprodukten Vax & clean 

eller Magicoil care refresher, som kan användas redan efter dag två. 

Allmänna råd 

Stoppa smutsen redan i entrén! En rejäl avtorkningsmatta bör vara placerad direkt 

innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av 

väta, torka upp eventuellt spill omedelbart. Vatten är trägolvets värsta fiende. Möbler 

skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor 

och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena. Använd gärna plastskydd under 

kontorsstolar vid arbetsplatser.  

Städning 

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

Torrmoppa ofta med dammopp. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de 

flesta torra partiklar. Fukttorkning görs bäst med en hårt urvriden microfiberduk vid 

behov. Undvik svabbgarn då de lämnar för mkt vatten. I vattnet tillsättes några droppar 

syntetiskt renöringsmedel utan ammoniak, men helst används Magicoil care eller Wax 

& Clean eller likvärdig produkt. Använd aldrig enbart vatten.  

Städning och underhåll 

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 eller likvärdig produkt. 

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 2-3dl Magic oil care eller Wax & Clean med 1 

liter vatten.  

 

4. Öka koncentrationen eller använd produkten outspädd vid behov. 

 

5. Applicera jämnt och fuktigt med Microfiberduk och låt torka ca 15min-30 min, 

använd gärna en blomspruta eller liknade för att inte påföra 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. Använd flera utbytbara Microfiberdukar för att inte dra runt smutsen. 

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 3-4 gånger per år. Ytor med högre slitage, så som i kök och 

entréer upp till varje månad, men det är ingen nackdel att göra det oftare. Tänk på att 

aldrig städa med endast vatten. Skulle olyckan vara framme och mindre fläckar uppstå 

kan man bearbeta dem med outspäddprodukt samt med en vit skurnylon.  

Viktigt att tänka på då man har trägolv  

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

luftfuktigheten. På sommaren sväller trä och på vintern krymper det, vilket gör att 

springor kan uppkomma under vintertid. Brädorna kan kupa eller skåla sig och upp till 

0,4 mm är inte ovanligt. Det finns toleranser som tillåter 0,2% av brädan/stavens 

bredd. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall 

inomhusklimatet ha en rumstemperatur som hålls inom 15-25 grader och en relativ 

luftfuktigheten mellan 30-60%, vilket är bra för golvet och din egen hälsa. 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. Detta gäller även under mattor. 
 

Följs dessa råd kommer ert golv att åldras vackert och vara med er under många år fram över. 
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