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ALLMÄNT 

Trägolv som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö ska från början skötas på ett 
korrekt sätt. Efter en tid behöver ytorna även periodiskt underhållas och reno-
veras. Vi rekommenderar att man regelbundet ser över trägolvytorna och från 
det bestämmer om och var ett behov finns. Frekvensen av städning och golvvård 
som ska utföras är beroende av aktuellt slitage. Skador ska omgående lagas och 
svåra fläckar ska omgående avlägsnas. Se till att städredskap är av bra kvalitet och 
är hela och rena. 

Några tips och råd 
I entrén ska en bra entrématta installeras för att samla upp så mycket av den 
hårda och våta smutsen som möjligt. Under stolar med länkhjul ska man placera 
golvskydd. Förse stols- och möbelben med filttassar och lägg inte ut några mattor 
förrän tidigast inom 30 dagar. Uppkomst av nyansskillnader i träråvaran där matta 
och andra täckande föremål är placerade kontra öppen yta ska ses som normalt.

Nyslipade – och nya trägolv är som mest känsliga under det första året. Skydda 
därför trägolven från UV-påverkan extra noggrant under denna tid. Se till att då 
och då lyfta bort mattor så trägolvet kan ventileras. Även viktigt att trägolvet 
under mattor får omvårdnad med korrekta golvvårdsmedel. Placera inte plastade, 
eller gummerade, mattunderlägg under mattor. Tejpa aldrig direkt mot trägolvet 
och ställ inga föremål av metall eller keramik direkt på trägolvet. 

Använd endast fuktade städmetoder, man ska aldrig använda mycket vatten på 
trägolv. Det ska vara torrt inom 1 minut. Vattnet man städar och späder Saicos 
produkter med ska vara kallt. 

Åtgärda alltid omgående uppkomna partiella skador och svåra fläckar ska om-
gående avlägsnas! Kraftigt nedslitna trägolvytor ska omgående renoveras! 

Viktigt att säkerställa att inomhusklimatet är korrekt, Temp: 18–22, relativ 
luftfuktig het (RF) 30–60 % i kombination med god ventilation. Redan vid små 
avvikelser påverkas trägolvet och ytan negativt.

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION
För ytor behandlade hos BASECO med 
Saicos Premium Hardwax-Oil 3305 matt. 
Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar,  
vacker och lätt att sköta! 
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REGELBUNDEN RENGÖRING  

Trägolvytor behandlade med Saicos Premium Hardwax-Oil 3305 matt är enkla 
att städa. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.  

Fukttorkning  
Fukttorkning görs enkelt med Ecoline Wash Care 8101Eco (koncentrat).  
Dosering ca. 5 ml per 2,5 liter kallt vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. 
Ytan ska vara torr efter 1 minut.  

Större ytor  
Maskinstädning med kombinationsmaskin. Dosera direkt i tanken med Saicos 
Ecoline Wash Care 8101Eco (koncentrat):  

• Vattentank 45 L – dosering 90 ml (0,9 dl) – ytkapacitet ca 1 800 m2

• Vattentank 70 L – dosering 140 ml (1,4 dl) – ytkapacitet ca 2 800 m2

• Vattentank 100 L – dosering 200 ml (2,0 dl) – ytkapacitet ca 4 200 m2

Ställ alltid in maskinen för lågt ställt flöde av vatten/rengöringsvätska. Alla trägolv 
kräver aktsamhet avseende kvarvarande fukt vid rengöring/städning, oavsett om 
den sker manuellt eller maskinellt. Vid behov använd skumdämpare av silikonfri 
typ. 

Kontrollera även att aktuellt trägolv/träslag i sig tål tyngden av vald kombiskur-
maskin. 

Fläckborttagning  
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Ecoline Magic Cleaner Spray 
8126Eco (brukslösning). 

• Spraya direkt på fläcken och låt verka några minuter.  

• Fukta en vit eller röd skurnylon med kallt vatten och gnugga försiktigt på 
fläcken.  

• Fukta en rengöringsduk med kallt vatten och bearbeta tills allt upplöst smuts 
är avlägsnat.  

• Låt torka och använd Ecoline Wax Care 8119Eco (brukslösning) eller Ecoline 
Wax Care 8129Eco Spray (brukslösning) på området enligt Periodiskt under-
håll.
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PUNKTRENOVERING – SKADOR/REPOR 

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn 
applicering av ny hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande:

• Slipa bort skador/repor i träets fiberriktning med sandpapper korn 80–120. 
Avsluta alltid med det finare pappret. Slipdamm ska hanteras som brandfarligt 
då det kan finnas risk för självantändning

• Återbehandla den slipade ytan med Baseco oljegrund i rätt nyans, eller  
Premium Hardwax-Oil 3305 matt.

• Baseco oljegrund: Applicera ett tunt lager med vit skurnylon eller Saicos  
appliceringsduk.

• Avlägsna bort eventuellt överskott.

• Förbrukningsmaterial och textiler som varit kontakt med produkt ska hanteras 
som brandfarligt avfall – kan finnas risk för självantändning.

• Låt torka mellan 8–12 timmar.

• Applicera sedan Premium Hardwax-Oil 3305 matt med Saicos Oil/Wax- 
Roller, Universal roller, Saicos Penselborste, Saicos Pensel eller alternativt vit 
rondell beroende på omfattningen av skadan.

• Låt torka minst 12 timmar före ytan försiktigt tas i bruk.

• Förbrukningsmaterial och textiler som varit kontakt med produkt ska hanteras 
som brandfarligt avfall då det kan finnas risk för självantändning.

Baseco Oljegrund köper du  
direkt från oss på Baseco.  
Övriga produkter hittar du  
hos välsorterad yrkesbutik.
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PERIODISKT UNDERHÅLL 

Minst en gång per år och vid behov beroende på slitage eller vid kraftigt smutsad 
yta, ska den hårdvaxoljade ytan maskinellt underhållas. Periodiskt underhåll kan 
även utföras partiellt på speciellt utsatta ställen. Utför alltid test på mindre yta för 
att kontrollera att önskat resultat uppnås. 

Produkter: Saicos Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat)/Ecoline Magic 
Cleaner 8126Eco Spray (brukslösning), Ecoline Eax Care 8119Eco (brukslösning) 
/Ecoline Wax Care 8129Eco Spray (brukslösning).

• Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.

• Rengör ytan grundligt med Ecoline Magic Cleaner 8126Eco Spray (bruks-
lösning) eller Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat). (Ska spädas med 
vatten: 1:10.) Applicera ut produkten med microfibermopp och låt verka 10 
minuter. Bearbeta sedan golvet enligt följande: på mindre golvyta med: Röd 
skurnylon. Bearbetning på större golvyta: med singelskurmaskin/röd rondell i 
kombination med våt sugmaskin. Var noga med att arbeta på sådant sätt att 
inte ytan eller trägolvet tar skada.

• Fukttorka sedan golvet med flat-mikrofibermopp som endast är fuktad med 
rent kallt vatten. Viktigt att inga restprodukter eller smuts blir kvar på trä-
golvet. Upprepa fuktmoppningen med rent kallt vatten 2–3 gånger. Arbeta 
alltid sparsamt med vatten på trä. Ska vara torrt inom 1 minut.

• Låt ytan torka minst 2 timmar innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara 
helt torr.

• När ytan är helt ren och torr appliceras Ecoline Wax Care 8119Eco (bruks-
lösning)/8129Eco Spray (brukslösning). Produkterna är färdiga att användas. 
Skaka om förpackningarna före användning.

• Applicera mycket tunt med mikrofiberduk eller Saicos polerduk och arbeta in 
och avjämna sedan behandlad golvyta med singelskurmaskin 180 varv/minut)/
vitrondell. Arbeta i 10 minuters intervall med att applicera ut och arbeta in/
avjämna. Se till att avlägsna eventuellt överskott med ny ren vit rondell eller 
vitskurnylon. Ytan kan tas i bruk efter 1 timme. Som slutfinish: Polera den 
torra ytan med Singelskurmaskin (380 varv) försedd med rödrondell.

• Sörj för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden,  
18–20 °C och RF 30–60 %. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet 
förlängs torktiden väsentligt.
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RENOVERING 

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att periodisk underhåll inte längre 
räcker måste trägolvytan renoveras. Är den skadade ytan pigmenterad, måste 
skadan punktrenoveras innan slutbehandling. Utför alltid test på mindre yta för 
att kontrollera att önskat resultat uppnås. 

• Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.

• Rengör ytan grundligt med Ecoline Magic Cleaner 8126Eco Spray (brukslös-
ning) eller Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat). (Ska spädas med kallt 
vatten: 1:10.) Applicera ut produkten med microfibermopp och låt verka 10 
minuter. Bearbeta sedan golvytan med singelskurmaskin/röd rondell i kombina-
tion med våtsugmaskin.

• Fukttorka sedan golvet med mikrofibermopp som endast är fuktad med rent 
kallt vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Upprepa fukt-
moppningen med rent kallt vatten 2–3 gånger. Använd aldrig mycket vatten på 
trägolv, ska vara torrt inom 1 minut.

• Låt ytan torka minst 4 timmar innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara 
helt torr.

• När ytan är helt torr appliceras Premium Hardwax-Oil 3305 matt.

• Premium Hardwax- Oil: Applicera mycket tunt med Saicos Dubbelspackel och 
arbeta in och avjämna hela ytan med singelskurmaskin/vitrondell.  Arbeta i 5 
minuters intervaller med att applicera ut och avjämna. Vid behov kan Premium 
Hardwax-Oil 3305 matt appliceras ut med Saicos Oil/Wax roller.

• Förbrukningsmaterial och textiler som varit kontakt med produkt ska hanteras 
som brandfarligt avfall då det kan finnas risk för självantändning.

• Låt torka minst 12 timmar innan ytan tas i bruk, sörj för god ventilation.  
Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 18–20°C och RF 30–60 %.  
Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.
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ÅTERFÖRSÄLJARE 

Återförsäljare som hanterar den professionella hantverkaren och som har 
Saicos ordinarie sortiment av ovan noterade produkter:

www.bygghemma.se Bygg Hemma – mest till privata kunder, men även proffs.

www.cleanhouse.se  CleanHouse – hela landet genom distribution och sina 
butiker som finns i Linköping, Göteborg och i Stockholm: Kungens Kurva och 
Sundbyberg. 

www.englundgruppen.se Englundgruppen – hela landet genom distribution och 
sina butiker som finns i Malmö, Göteborg, Kalmar och Stockholm.

www.forbo.se Forbo Flooring – hela landet genom distribution och sina depåer.
Genom Forbo kan i stort sätt hela bygg- och färgfackhandeln beställa Saicos 
produkter. 

www.procurator.se Procurator – hela landet genom distribution och sina butiker 
som finns från norr till söder.

www.suppliesdirect.se Supplies Direct – hela landet genom distribution och sina 
butiker som finns i Malmö, Göteborg, Uppsala, och i Stockholm/Årsta, Länna och 
Bromma.

Procurator och Supplies Direct ingår i samma organisation. Procurator hanterar 
även en stor del av sin försäljning till proffskunder via sin hemsida. 

Följande återförsäljare är även de fullsortimentkunder och utgår från sin butik 
och hemsidor och distribuerar i hela landet:

BEC Trägolvsprodukter http://bectragolv.se/

Beslaget www.beslaget.se

Fröberg Lack och lim www.froberglackochlim.se

Linoleumkompaniet https://linoleumkompaniet.se

Stockholm KVM2 https://www.kvm2.se

Torkat Trägolv www.ttgolv.com
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