En instruktion
för slipning och
ytbehandling av

TRÄGOLV
Ett äkta trägolv kan slipas
och ytbehandlas för att
återskapa dess värde och
skönhet. WoodCenter har allt
du behöver för att slipa och
ytbehandla ditt trägolv själv.
Om du följer instruktionen
eller ser på vår instruktionsDVD så förstår du hur enkelt
det är och hur snabbt det
går att själv göra arbetet.
Läs först igenom hela
instruktionen och följ sedan
rekommendationerna steg för
steg.
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SLIPA GOLVET
För att slipa golvet behöver du:
Golvslipmaskin • Kantslipmaskin • Jordfelsbrytare • Slippapper
Parkettsickel • Träkitt för skador och sprickor • Dammsugare

FÖRBEREDELSER
Flytta ut alla möbler och mattor. Även tavlor, gardiner och blommor bör flyttas ut med
tanke på det slipdamm som uppstår. Kontrollera att det inte finns några spikar i golvet
som sticker upp och kan skada slipvalsen. I de fall som det finns spikar så måste de
slås ner ca 3 mm i golvet med dorn och hammare eller avlägsnas på annat sätt.

GOLVSLIPMASKINEN
Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget samt att valsen inte är nedfälld
genom att föra höj- och sänkspaken bakåt till låst läge. Öppna valsskyddet och träd
sliphylsan över slipvalsen. Pilarna på sliphylsans innersida skall peka i valsens
rotationsriktning. Stäng valsskyddet. Se till att dammpåsen är väl fastknuten på
dammsugarröret.

KANTSLIPMASKINEN
Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget. Lägg kantslipmaskinen på sidan
och tryck fast kardborrerondellen.
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Slipningen påbörjas med den stora maskinen. För att få rätt sliphylsa skall du titta i
slippapperstabellen på sidan 4.
1. Slipvalsen manövreras med ett enkelt handgrepp. Höj- och sänkspaken är
konstruerad så att du inte behöver släppa styrhandtagen vid höjning och sänkning
av valsen. Valsen måste vara i uppfällt läge innan du börjar.
2. Sätt in kontakten i vägguttag som är försedd med jordfelsbrytare.
Se till att strömuttaget är säkrat med 10A trög säkring.
3. Golvslipmaskinen finns i två olika utföranden. Start sker enligt något av följande:
A) Vrid strömbrytaren till startläget och håll kvar den i ca fem sekunder eller tills
dammpåsen är fylld med luft. Släpp därefter tillbaka strömbrytaren till driftläget (läge 1).
B) Fäll bak startspärren på vänster sida och tryck ner den röda startbygeln.
4. Slipa med de sliphylsor och i de
slipriktningar som anges i slippapperstabellen samt slipschemat på sidan 4.
5. För maskinen lugnt framåt och sänk
valsen försiktigt. Valsen får aldrig sänkas
när maskinen står stilla. Prova gärna på
en spånskiva innan du börjar slipa golvet.
6. Höj valsen precis innan du når fram till
väggen. Backa tillbaka i samma spår och
sänk valsen försiktigt.

7. Golvslipmaskinen når inte ända in till
väggen utan där används istället kantslipmaskinen. Slipning med kantslipmaskinen
skall ske med samma kornstorlekar
som till golvslipmaskinen.
8. Använd parkettsickel, eller hörnslipmaskin, i hörn och på andra svåråtkomliga ställen. Dammsug golvet efter
varje slipning.
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SLIPSCHEMA
De flesta golv skall slipas i träets längdriktning. Slipa alltid lite omlott.
Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera
riktningen och sedan i rummets längdriktning.
Om mönstret består av omväxlande längs- och tvärriktning
bör slipningen i möjligaste mån ske i träets längdriktning.
En extra slipning med 120 korns slippapper är att
rekommendera.
Gamla furu- och grangolv slipas först diagonalt med
kornstorlek 36 och 50 och sedan rakt i träets längdriktning med kornstorlek 80 och 120.

SLIPPAPPERSTABELL
Golv

1:a slipning

2:a slipning

3:e slipning

4:e slipning

Massivt trägolv
Lamellparkett

Korn 36
Korn 50

Korn 50
Korn 80

Korn 80
Korn 120

Korn 120

MATERIALÅTGÅNG
Golv

Sliphylsor

Sliprondeller

Massivt trägolv

2
1
1
1
2
1
1

2
2
1
1
2
2
1

Lamellparkett

st
st
st
st
st
st
st

Korn
Korn
Korn
Korn
Korn
Korn
Korn

36
50
80
120
50
80
120

st
st
st
st
st
st
st

Korn
Korn
Korn
Korn
Korn
Korn
Korn

36
50
80
120
50
80
120

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm
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LACKA GOLVET
För att lacka golvet behöver du:
Golvlack • Lackroller eller lackpensel • Elementpensel
Lackhink • Mellanslipverktyg

WoodCenters rekommendation är att golvet skall strykas med tre lager lack för att
uppnå bästa hållbarhet, styrka och ytfinish. Efter första strykningen skall golvet mellanslipas och dammsugas. Följ nedanstående steg för bästa resultat.
1. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
2. Skaka lackdunken och låt den stå med locket avskruvat i minst 10 minuter innan
lackningen påbörjas.
3. Är det starkt solsken bör persiennerna
dras ner eller fönsterna täckas eftersom
lacken annars kan torka ojämnt.
4. Tvätta lackrullen/penslarna i ljummet
vatten för att ta bort eventuellt lösa fibrer.
Vrid ur vattnet ur rullen.
5. Häll upp lacken i lackhinken.
Börja med elementpenseln och lacka
utmed väggar och under element.
6. Doppa ner rollern i lackhinken.
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7. Rolla lacken fram och tillbaka med
långa jämna drag. Undvik att lyfta rollern
under arbete på golvet. Lacken ser vit
ut i början men den klarnar snart.
Rätt lackmängd är ca 8-10 kvm/liter
och strykning. Om du valt att pensla ut
lacken så skall den arbetas in med
lugna jämna drag.
Pensla med rörelser som liknar åttor och lyft inte penseln från golvet då du arbetar.
8. Låt lacken torka. Ytan får inte beträdas förrän den är torr. Torktiden är ca 1-2 timmar
vid normal temperatur.

MELLANSLIPA GOLVET
Efter första lackningen måste golvet
mellanslipas.
1. Mellanslipa med mellanslipverktyg när
lacken har torkat. Använd slippapper
korn 120.
2. Dammsug noggrant.
3. Upprepa moment LACKA GOLVET, punkt 5-8, två gånger.
4. Under de första timmarna efter att golvet är lackat bör fönster hållas stängda då
eventuellt kraftigt drag kan orsaka vågbildning samt att smuts kan fastna i lacken.

MATERIALÅTGÅNG
Massivt trägolv
Lamellparkett

6-7 liter
8-10 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING
Efter sista lackningen skall lacken tillåtas torka ett dygn. Därefter kan möblerna flyttas
tillbaka. Se till att stols- och bordsben har möbeltassar. Låt lacken härda i ca en
vecka innan mattorna läggs på. Använd glidskydd under mattorna för att förhindra
eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Lackytan rengöres vid behov med dammsugning, torr- eller fuktmoppning.
Använd WoodCenter Polish med jämna mellanrum för att bibehålla ytans lyster.
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BETSA GOLVET
För att betsa golvet behöver du:
Golvbets • Lackroller eller lackpensel • Elementpensel • Lackhink
Polermaskin • Polerrondell • Jordfelsbrytare • Skurblock • Padshållare • Trasor

Golvbets används där en ny färgnyans önskas. Golvbets används bara i kombination
med golvlack. Följ nedanstående steg för bästa resultat.
1. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
2. Rör om betsen väl och häll upp i lackhinken.
3. Gör ett strykprov på golvet för att säkerställa att önskat resultat uppnås.
4. Börja med elementpenseln och betsa
längs väggar och under element.
5. Applicera betsen över hela ytan.
Rör om betsen ofta. Var noga med att
påföra betsen i träets längdriktning.
6. Arbeta in betsen med polermaskin
och röd skurrondell enligt instruktion
på sidan 9. Alternativt arbetas betsen
in manuellt med rött skurblock och
hållare. Torka därefter upp eventuellt
överskott med luddfri trasa.
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7. Önskas starkare färgton kan processen upprepas.
8. Låt betsen torka minst 24 timmar innan den överlackeras med WoodCenter golvlack.

MATERIALÅTGÅNG
Massivt trägolv
Lamellparkett

2 liter
2 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING
Efter sista lackningen skall lacken tillåtas torka ett dygn. Därefter kan möblerna flyttas
tillbaka. Se till att stols- och bordsben har möbeltassar. Låt lacken härda i ca en
vecka innan mattorna läggs på. Använd glidskydd under mattorna för att förhindra
eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Lackytan rengöres vid behov med dammsugning, torr- eller fuktmoppning.
Använd WoodCenter Polish med jämna mellanrum för att bibehålla ytans lyster.
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OLJEBEHANDLA GOLVET
För att oljebehandla golvet behöver du:
Golvolja • Hink • Filtpäls • Applikator • Polermaskin
Polerrondell • Polerdukar • Jordfelsbrytare

POLERMASKINEN
1. Lägg polermaskinen bakåt
så att handtagen vilar mot
golvet och sätt fast rondellhållaren i bajonettfästet på
maskinen.
2. Placera polerrondellen på
golvet och res upp maskinen
centrerad på polerrondellen.
3. Anslut elkabeln till vägguttag.
Glöm inte jordfelsbrytaren.
4. Sänk handtaget till behaglig arbetshöjd och starta.
5. Det är lätt att arbeta med polermaskinen. Kom ihåg att när
handtaget lyfts går maskinen åt höger och när handtaget sänks
går den åt vänster.
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Slipa golvet enligt slipinstruktionen.
Gran- eller furugolv som skall oljas eller såpas bör först lutas enligt instruktion på
sidan 12. Detta för att minska ljuspåverkan och för att få bästa slutresultat.
Framförallt vid användning av vit olja.
1. Skaka oljedunken och häll över oljan i hinken. OBS! Det är speciellt viktigt att skaka
och röra om den vita, pigmenterade oljan ordentligt så att den blir väl blandad.
2. Knäpp fast filtpälsen på applikatorn. Doppa den
i oljan och stryk ut på golvet. Börja längst bort
ifrån utgången. Oljan bör strykas ut i olika riktningar
så att den täcker väl. Låt oljan suga in i trettio
minuter och gör sedan om appliceringen så att
mera olja tillförs.
3. Upprepa appliceringen en tredje gång efter
ytterligare 30 till 40 minuter så att även starkt
sugande delar av träet blir mättade med olja.
Om golvet fortfarande är blött efter 30 minuter har
tillräckligt med olja påförts. Fördela oljan med
applikatorn från icke sugande till sugande partier.
4. Arbeta därefter in oljan korsvis med polermaskinen och en röd polerrondell.
5. Torka bort all överskottsolja med en sugande
polerduk. Torka även av golvsocklar och andra
ytor som fått olja på sig. Så länge oljan inte har
torkat går den lätt att få bort.
6. Låt oljan torka
utan trafik på
golvet i 12 till
18 timmar.
7. Polera sedan golvet noggrant med maskinen.
Använd vit polerrondell. Arbeta korsvis. Ju mer
polering desto bättre då den värmer upp golvet
och aktiverar torkprocessen.
8. Avslutningsvis skall oljan finpoleras med en
polerduk som läggs under polerrondellen.
Oljan erhåller nu sin sidenmatta varma lyster.
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MATERIALÅTGÅNG
Massivt trägolv
Lamellparkett

3-4 liter
2-3 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING
Vänta ett dygn med att gå på golvet och att återställa möblerna. Lägg inte på
mattorna förrän efter 14 dagar så att oljan får tid att härda. Var försiktig så att det
inte kommer något vatten på det oljade golvet under denna tid. Se till att stols- och
bordsben är försedda med möbeltassar. Använd glidskydd under mattorna för att
förhindra eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Dammsug regelbundet. Fukttorka då och då med WoodCenter Golvsåpa utspädd
med vatten. Efter ca ett år eller vid behov bör WoodCenter Underhållsolja tillföras.
Tag först bort eventuella fläckar med såpvatten och torka av golvet. Stryk därefter
ut ett tunt lager WoodCenter underhållsolja som arbetas in. Torka upp eventuellt
överskott, låt torka över natten och slutpolera dagen efter. Arbetet kan utföras
manuellt, polermaskin är dock att rekommendera för bästa slutresultat. Vid kraftigt
nedsmutsat golv används polermaskin med röd rondell. Underhållet kan utföras över
hela ytan alternativt endast lokalt.

VARNING: Polerdukar, trasor, garn, slipdamm (organiska material) som varit i
kontakt med golvolja kan självantända eftersom golvoljan innehåller naturlig
linolja. Lägg dessa i vatten eller elda upp dem direkt efter användning.
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LUTBEHANDLA FURU- OCH GRANGOLV
För att luta golvet behöver du:
Golvlut • Hink • Lutpensel • Skyddshandskar • Skyddsglasögon
Polermaskin eller skurborste • Polerrondell • Jordfelsbrytare • Dammskydd

Lutbehandling bevarar träets ljushet och ger en vacker patina. Efter att golvet har
lutbehandlats skall det antingen oljas eller såpbehandlas. Observera att luten inte är
avsedd för lövträ.
1. Golvet skall vara nyslipat.
2. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
3. Skyddstäck intilliggande ytor och arbeta med skyddshandskar och skyddsglasögon
då lut är frätande.
4. Skaka lutdunken och häll över all
luten i hinken. Det är viktigt att ingen
bottensats blir kvar i dunken.
5. Använd lutborsten och applicera
flödigt med trälut i brädornas längdriktning. Var försiktig så att det inte
kommer lut på golvsocklarna. Pensla
några brädor åt gången i hela rummets
längd. Börja sedan om och arbeta våtti-vått så att det inte blir några ränder.
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6. Rör om i hinken med penseln regelbundet så att ingen bottensats uppstår.
Om inte hela golvet blir ordentligt penslat
går det att göra om appliceringen efter
att golvet är yttorrt.
7. Torka av eventuell lut på socklarna.
8. Låt luten torka ett dygn.
9. När golvet är torrt skall det slipas med polermaskinen och röd skurrondell eller
borstas med skurborste för att avlägsna överskottsluten. Använd dammskyddsmask
då det finns risk för stoft i luften.
10. Dammsug därefter noggrant.
11. Det lutbehandlade golvet skall efterbehandlas med olja eller golvsåpa för att
uppnå bästa utseende och hållbarhet.

ALTERNATIV 1. EFTERBEHANDLA MED OLJA
Olja golvet med WoodCenter Natur- eller Vitolja. Det går även bra att blanda dessa
oljor beroende på vilken ljushet som önskas, se bara till att blandningen räcker till
hela golvet då det kan vara svårt att få exakt samma nyans igen. För applicering av
olja, skötsel och underhåll se avsnitt Applicering av golvolja sidan 10.

ALTERNATIV 2. EFTERBEHANDLA MED GOLVSÅPA
1. Golvsåpan blandas i hinken i förhållande: 1 del Golvsåpa till 6 delar ljummet vatten.
2. Den färdiga blandningen appliceras sedan
på samma sätt som golvolja med filtpäls
och applikator eller med vanlig skurborste.
3. Golvsåpan skall tillföras i tre omgångar
med en timmes torktid mellan strykningarna
så att golvet hinner bli yttorrt.
4. Efter den tredje appliceringen skall
överskottssåpan torkas av omgående i
brädornas längdriktning innan den hunnit
torka för att undvika flammighet och
eventuella ränder i golvet.
5. Låt sedan golvet torka till nästa dag och
polera det med maskin och röd skurrondell.
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MATERIALÅTGÅNG
Golvlut
Golvsåpa

2,5 liter
1 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING
Möbler och mattor kan ställas tillbaka någon timme efter poleringen. Glöm inte
möbeltassar och mattglidskydd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Fukttorka golvet med jämna mellanrum. Använd 1-2 dl WoodCenter Golvsåpa till
5 liter ljummet vatten. Fläckar kan gnuggas försiktigt med skurnylon. Några gånger
om året bör golvet skuras med skurborste. Använd samma dosering Golvsåpa som
vid fukttorkning. Om golvet verkar torrt kan andelen Golvsåpa ökas. Eftertorka
omgående då golvet annars kan bli flammigt och randigt.
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EGNA ANTECKNINGAR
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Artnr: 69231-0801

LYCKA TILL MED DITT GOLV!
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