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LACKERADE GOLV

SKYDDA GOLVET
Stoppa smuts vid ytterdörren med effektiva mattlösningar (se Wallmanns mattlösningar). Gör 
städningen enklare dagligen samtidigt som du minskar slitaget på golvet. Var medveten om att 
speciellt sand och grus sliter och skadar golvet då det fungerar som sandpapper. Vi rekommenderar 
kontorsstolsunderlag under kontorsstolar. Alla stols- och bordsben samt andra föremål som kan repa 
eller ge märken på ytan ska förses med skyddande filtkuddar. Kom ihåg att kontrollera filtkuddarna 
regelbundet och byt ut dem om de är slitna. Var särskilt uppmärksam på att latexhaltiga prickar, 
matta baksidor och svarta gummihjul kan missfärga lacken.

DAGLIG RENGÖRING
För daglig rengöring rekommenderas att använda kemtvättmetoder, såsom torrmoppning 
eller dammsugning. För mer noggrann rengöring, tvätta golvet med Wallmann Golvtvätt, följ 
instruktionerna på flaskan. Golven behöver bara fuktas och ytan torkar efter 1-2 minuter. Man kan med 
fördel använda “spraymopp” som säkerställer rätt mängd vätska på ytan. Svabbar och moppar som 
kan innehålla stora mängder vatten rekommenderas inte eftersom detta ofta leder till överdosering av 
vatten, vilket kan resultera i lamellspringor och i värsta fall förstörda golv.

SKÖTSEL AV DITT LACKADE GOLV 
Vi rekommenderar att använda Wallmann Golvvård för att underhålla dina golv. Medlet skapar en 
matt skyddande film ovanpå fabrikslacken och döljer små märken som ofta uppstår efter många 
års användning. När du använder Wallmann Golvvård skyddar du golvet mot ytterligare märken och 
återskapar delvis ytan så ditt golv är vackert i många år framöver. Läs alltid på etiketten hur du skall 
applicera medlet. Testa alltid på en mindre yta innan hela golvet behandlas, gärna bakom dörren, så 
du säkerställer att du uppnår önskat resultat.

OMLACKERING
Med tiden är det troligt att golvets yta blir slitet eller repat och därför kan en efterlackering bli 
nödvändig. Vid ommålning av UV-lackerade golv ska det bedömas om en mattning av lackytan är 
tillräcklig för att återskapa ytan igen (konsultera golvspecialist). Vid mattning av ytan, använd ett 
speciellt lämpligt sandpapper med korn 150-300 bestående av ett särskilt hårt material (diamant eller 
liknande) som kan matta ytan korrekt utan att skada den skyddande UV-lacken. Det kan vara möjligt 
att ytan inte lämpar sig för en mattning utan kräver en slipning som tar bort lacken. Vi rekommenderar 
att du alltid använder Wallmanns rekommenderade färger. Om du har några frågor är du välkommen 
att kontakta oss eller en Wallmann återförsäljare.

FLÄCKGUIDE
Wallmanns lackerade trägolv har en hög resistens mot rispor och fläckar. Det är dock alltid viktigt att 
ta bort fläckarna så fort som möjligt. När fläcken är borttagen, torka av med rent vatten och en hårt 
urvriden trasa

Fläcktyp Tas bäst bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te Vatten med Wallmanns Golvtvätt  70-100 ml. pr. liter vatten

Choklad, fett, skokräm, 
hälmärken, olja, tjära asfalt

Rensebenzin eller vatten med Wallmann Golvtvätt 70-100 
ml. pr. liter vatten

Karbonpapper, stencil, bläck, 
kulspetspenna, läppstift Rengöringssprit

Urin, kräks Vatten med Wallmanns Golvtvätt 70-100 ml. pr. liter vatten

Blod Vatten med Wallmanns Golvtvätt  70-100 ml. pr. liter vatten
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