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Var snäll mot ditt trägolv
För att ha glädje av ditt golv år efter år måste du 
välja produkter lämpade för trägolv. Hög kvalitet i 
både lackerat- och oljat ytskikt skyddar ditt golv från 
damm och smuts och ser till att golvet är lättare att 
städa. Beroende på hur mycket golvet belastas finns 
där alltid ett naturligt slitage. Under en längre tid 
kan det ge märken på ytskiktet, därför rekommen-
derar vi förebyggande åtgärder och regelbundet 
underhåll.

För att undvika repor i ytskiktet, använd filttassar 
under möbelbenen, speciellt under bord och stolar. 
Till stolar med hjul rekommenderar vi att använda 
ett passande underlag. Placera dörrmattor och 
mattor vid entrén, sand och smuts verkar som sand-
papper på golvet.

Rengöring och underhåll 
av BOEN trägolv
Gratulerar till ditt BOEN trägolv!
Du har valt ett kvalitetsgolv lagt med känsla, stil och gediget hantverk.
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Live Natural olja

Live Satin lack

Live Matt lack

Live Pure lack
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Trägolv och klimatiska förhållanden
Trägolv är ett levande material som påverkas av 
omgivningen. Fukten i träet styrs av luftens relativa 
fuktighet (RF), förhållandet mellan ”torr” och ”våt” 
temperatur. Allt trävirke inomhus ställer sig i förhål-
lande till luftens relativa luftfuktighet (RF) och 
rumstemperatur. I sällskapsrum bör temperaturen 
vara mellan 18 °C och 21 °C med en relativ fuktighet 
(RF) på 30 % till 60 %. BOEN trägolv är idealiskt för 
dessa klimatiska förhållanden. Krympning och 
sprickbildningar kan förekomma i obetydliga format. 
I mycket kalla perioder kan luftfuktigheten bli så torr 
som 10-15 % RF, speciellt i byggnationer med krav på 
TEK-10 och i klimathus. Detta påverkar inte bara 
personligt välbefinnande utan också golvet. Använd 
gärna en lufttillfuktare för att tillföra fukt i luften.

Mer info på 
boen.com

Golvvärme  
Trägolv och golvvärme  -  går detta bra? Ja, och det 
har till och med några fördelar. Rumstemperaturen i 
rum med golvvärme är generellt mer stabilt än i rum 
med annan uppvärmning. Trägolv har hög lednings-
förmåga och kan med fördel läggas ovan golv-
värme. Trägolv och golvvärme är också ett kostnads- 
effektivt sätt för uppvärmning.
Var uppmärksam på att träsorter som bok och lönn 
m.fl. inte bör användas tillsammans med golvvärme, 
då dessa är mer känsliga för de påverkningar 
golvvärme ger.

►   Trägolvet bör läggas så tätt mot underlaget som 
möjligt för bästa värmeprestation.

►   Maximal effekt av värmesystemet är 60 W/m².
►   Yttemperaturen på undergolvet skall vara max. 27 °C.
►   Rumstemperatur mellan 18 °C och 21 °C.
►   Relativ luftfuktighet mellan 30 och 60 %.
►   Använd inte mattor. De har en isolerande effekt  

och ger instabil värme.

Tips för att behålla golvet vackert:  

1. Stoppa smutsen vid dörren:
Lägg en dörrmatta vid ingången.

2. Undvik repor:
Använd filttassar under möbler.

3. Håll golvet rent:
Dammsug regelbundet. Torka av spill omgående 
för att förhindra vätska från att skada ytan.
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Första behandlingen
Vi rekommenderar ett stråkdrag med BOEN Freshen 
Up innan golvet tas i bruk. Tillförs outspätt med en 
luddfri trasa (1 kork är tillräckligt för ca. 4 m²), låt 
sedan ytan torka innan du polerar över. 
Vill man skjuta upp underhållsintervallet, bör golvet 
få ett stråkdrag av underhållsolja (BOEN Natural 
Oil) innan det tas i bruk.

Rengöring
Vanlig rengöring utförs företrädesvis med torra 
rengöringsmetoder, tex. dammsugning eller torr-
moppning. Till regelbunden tvätt med mopp, 
använd 3 korkar av BOEN Floor Soap till 5 l vatten. 
Till svåra fläckar och grundrengöring, öka dose-
ringen till 2 korkar till 1 l vatten.

Underhåll 
Oljade golv underhålls med BOEN Oil Freshen Up, 
speciellt till högtrafikerade områden. BOEN Oil 
Freshen Up fräschar upp matta och torra ytor och 
ger gott skydd mot smuts och fukt. Till regelbundet 
underhåll av färgbehandlat oljat golv, används 
BOEN Oil Freshen Up transparant för att inte 
förändra grundfärgen i golvet.
Golvet skall vara rent och torrt vid behandlingen. 
Tillför BOEN Oil Freshen Up med en luddfri trasa (1 
kork är tillräckligt till ca. 4 m²), låt ytan torka innan 
du polerar över den. Observera! Underhåll av slitna 
partier och gångstråk kan göras utan att det 
uppstår missprydande segment och skillnader. 

Hur ofta skall du använda denna produkt? 
►   Privata hem, tex. vardagsrum eller sovrum:  

1 - 2 underhållsstråk per år.
►  Offentliga eller högtrafikerade rum som tex. kontor,  

 korridorer, etc. 1 gång i månaden eller efter behov.

 Live Natural olja
Live Natural är ett oljat ytskikt som bara innehåller naturliga oljor och vax.  
Det masseras, borstas och pressas in i träverket vid två omgångar, något som 
säkrar och höjer nivån av skydd.
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Intensiv rengöring och borttagning av 
fläckar
Vid intensiv rengöring av väldigt smutsiga golv, 
använd en starkare blandning av BOEN Floor Soap. 
Tvätta golvet ordentligt med en koncentrerad 
blandning av BOEN Floor Soap och vatten (1:1), 
därefter moppar du golvet med rent vatten tills att 
du får bort resterna av smuts och såpa från ytan. 
När golvet är helt torrt, lägg på ett stråkdrag av 
BOEN Natural olja. Där som du har djupare repor 
har vi reparationskit som du kan använda.

Viktigt! 
Oljade träytor får efter en tid, ett visst behov av 
renovering, detta kan enkelt skötas genom att 
tillföra ett tunt stråk av BOEN Natural Oil. Ytan blir 
uppfräschad och oljan ger nytt skydd till golvet. 
Kom ihåg att rengöra golvet ordentligt som 
förklarats ovan.

Offentlig miljö
När golvet används i högtrafikerade områden som 
till exempel restauranter, butiker, entréer till hotell 
och i trappor, är det nödvändigt att tillföra ett 
stråkdrag av BOEN Natural Oil innan golvet tas i 
bruk. På grund av högre belastning skall golvet 
regelmässigt oljas med BOEN Natural Oil.

Vid BOEN Natural Oil tillförs ett tunt lager med en 
Osmo golvborste 220 mm som ger rätt mängd olja 
på golvet (40 ml/m²). Därtill skall det genomföras en 
intensiv rengöring 1 - 2 gånger per år, samt ett stråk 
av BOEN Natural Oil (som beskrivs ovan).

Vårt tips: 
Bestäm regelbundna inspektioner med din 
golventreprenör.
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 Live Satin lack
Live Satin är en slitstark och reptålig lack med siden matt glans. 
Live Satin härdas i UV-ljus och lacken avger inga skadliga 
ämnen eller gaser.

Rengöring
Daglig rengöring utförs helst med torra 
rengöringsmetoder, till exempel dammsugning eller 
torrmoppning.  Vid tvätt tillsätt 25 ml BOEN Cleaner 
till 5 l vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel 
(PH 6-7) (se anvisningar på emballaget).
Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa/
mopp. 

Svåra fläckar kan avlägsnas med en starkare bland-
ning av vatten/BOEN Cleaner ( 2 korkar per 1 l  
vatten). Där som det uppstår fält där lacken blir mer 
sliten och matt än på andra ställen, kan dessa fält 
behandlas med BOEN Refresher, utan att hela 
golvet behövs behandlas. 

Underhåll 
Använd BOEN Refresher till regelbunden rengöring 
av lackerade trägolv. Det fräschar upp matta och 
torra ytskikt och ger mycket gott skydd mot smuts 
och fukt. Golvet skall vara rent och torrt innan 
behandlingen. Tillför BOEN Refresher med en luddfri 
trasa, låt ytan torka innan du sätter möblerna på 
plats.

Hur ofta skall du använda denna produkt? 
►   Vardaglig användning som tex. i vardagsrum och 

sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
►   Trafikerade golv, som tex. i korridorer, kontor eller 

offentlig miljö: ca. 2 - 3 gånger per år eller oftare 
efter behov.
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Intensiv rengöring och fläckborttagning 
►   Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, 

kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga och inte 
frätande hushållsmedel.

►   Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och 
choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).

►   Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren 
sprit (ca. 0,02 cl).

►   Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Viktigt! 
BOEN rekommenderar nedslipning och omlackering 
av nerslitna golv. Det säkerställer ett fint och slitstark 
ytskikt genom tiden. Golventreprenören kan genom-
föra en regelmässig inspektion.

Offentlig miljö
När golvet används i högtrafikerade områden 
som tex. restauranter, butiker, i trappor och entréer 
till hotell, rekommenderas det veckovis rengöring. 
Ser man tecken på slitage på golvets ytskikt, rekom-
menderas det en nedslipning och omlackering. 
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 Live Matt lack
Live Matt är en slitstark och reptålig lack i matt lack. Live Matt härdas 
i UV-ljus och lacken avger inga skadliga ämnen eller gaser.

Rengöring
Daglig rengöring utförs helst med torra 
rengöringsmetoder, till exempel dammsugning eller 
torrmoppning.  Vid tvätt tillsätt 25 ml BOEN Cleaner 
till 5 l vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel 
(PH 6-7) (se anvisningar på emballaget).
Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa/
mopp. Ytan tål de vanligaste förekommande och 
inte frätande hushållskemikalierna.

Svåra fläckar kan avlägsnas med en starkare 
blandning av vatten/BOEN Cleaner 
( 2 korkar per 1 l  vatten).

Underhåll 
BOEN Polish Matt är speciellt utvecklad för använd-
ning av mattlackerade trägolv. Produkten fräschar 
upp slitna och matta lackytor och ger golvet ett 
nylackerat utseende och ett slitstarkt ytskikt. Ytskiktet 
skall vara rent och torrt. Polish kan inte användas på 
golv som tidigare är behandlat med vax. Skaka 
flaskan ordentligt innan användning. Tillför polishen 
med en microfiber – trasa för att uppnå en jämn yta. 
Golvet skall torka i 2 timmar innan det tas i bruk. 
Lägg inte mattor eller tunga möbler de första 12 
timmarna. BOEN Polish Matt kan också användas 
för att avlägsna fläckar.

Hur ofta skall du använda denna produkt? 
►   Vardaglig användning i tex. vardagsrum och 

sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
►   Trafikerade golv i tex. korridorer, kontor och  

offentliga miljöer: ca. 2 - 3 gånger per år eller  
oftare vid behov.
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Intensiv rengöring och fläckborttagning
►  Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl,   

 kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga   
 hushållsmedel.

►  Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och 
 choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).

►  Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren  
 sprit (ca. 0,02 cl).

►  Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Viktigt!
BOEN rekommenderar nedslipning och omlackering 
av nerslitna golv. Det säkerställer ett fint och slitstark 
ytskikt genom tiden. Golventreprenören kan genom-
föra en regelmässig inspektion.

Offentlig miljö
När golvet används i högtrafikerade områden som 
tex. restauranter, butiker, i trappor och entréer till 
hotell, rekommenderas det veckovis rengöring. 
Ser man tecken på slitage på golvets ytskikt, rekom-
menderas det en nedslipning och omlackering. 
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 Live Pure lack
Live Pure är en innovativ ytskiktsteknologi. Ett golv behandlat med Live Pure 
förmedlar ett intryck av nyhugget träverk i sin naturliga miljö. Ytan ser naturligt 
ljus och matt ut och bevarar träets personlighet – samtidigt som den är 
motståndskraftig mot fläckar, sol och UV-ljus.

Innovationen
Denna helt speciella ytskiktsbehandling bevarar 
träverkets naturliga utseende, samtidigt som den är 
motståndskraftig mot fukt och smuts. Den ger också 
en högre UV-stabilitet än traditionell olja och lack. 

Rengöring
Vid daglig rengöring av Live Pure lackerade golv 
rekommenderas dammsugning eller torrmoppning.  
Ska du tvätta golvet, använd BOEN Cleaner (25 ml 
till 5 l vatten) och rengör med en lätt fuktig trasa.  
För svårare fläckar, öka dosen (50 ml till 5 l vatten). 
Fläckar som är svårare att avlägsna, som tex. fett-
fläckar eller märken från skor kan avlägsnas med en 
grundlig tvätt. Efter det bör ditt golv behandlas med 
BOEN Polish Live Pure.

Underhåll 
BOEN Polish Live Pure utvecklades speciellt för 
regelbundet underhåll av Live Pure lackerade 
trägolv. Den fräschar upp gammal och torr lack  
och ger Live Pure ytan ett nytt och matt ytskikt som 
också skyddar mot smuts.

Innan användning skall golvet vara rent och fritt 
från smuts och vax. Tillför ett tunt och jämnt lager 
med BOEN Polish Live Pure med en svamp eller 
trasa och låt det torka.

Hur ofta skall du använda denna produkt?
►   Vardaglig användning i tex. vardagsrum och 

sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
►   Trafikerade golv i tex. korridorer, kontor och  

offentliga miljöer: ca. 2 - 3 gånger per år eller  
oftare vid behov.
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Intensiv rengöring och fläckborttagning
►   Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, 

kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga 
hushållsmedel.

►   Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och 
choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).

►   Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren 
sprit (ca. 0,02 cl).

►   Blod tas enklast bort med kallt vatten.
 

Offentlig miljö
När golvet används i högtrafikerade områden 
som tex. restauranter, butiker, entréer till hotell 
och i trappor, rekommenderas det veckovis 
rengöring. Ser man tecken på slitage på golvets 
ytskikt, rekommenderas det en nedslipning och 
omlackering. 

11



RENGÖRING 

FÖRSTA  
BEHANDLINGEN             

DAGLIG 
RENGÖRING

REGELBUNDEN 
RENGÖRING

Live Satin lack Dammsugning/
Torrmoppning BOEN Cleaner 1 : 200

Live Matt lack Dammsugning/
Torrmoppning BOEN Cleaner 1 : 200

Live Pure lack Dammsugning/
Torrmoppning BOEN Cleaner 1 : 200

Live Natural olja
BOEN Oil Freshen Up 

som extraskydd
(1 stråkdrag bör tillföras
innan golvet tas i bruk)

Dammsugning/
Torrmoppning BOEN Floor Soap 1 : 200

Vi rekommenderar att man läser grundligt genom bruksanvisningarna i paketen.

Översikt
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UNDERHÅLL INTENSIV 
RENGÖRING,
FLÄCKBORT- 

TAGNING OCH 
UNDERHÅLL        

OFFENTLIG MILJÖ
Tex. i restauranter, 

butik, entréer och trappor VARDAGLIGT BRUK
Tex. i sovrum och 

Vardagsrum

HÖG TRAFIK  
Tex. i korridorer   

BOEN Refresher
ca. 1 – 2 gånger per år

BOEN Refresher
ca. 1 – 2 gånger per år BOEN Refresher

Använd underhållsprodukter
1 gång per vecka, nedslipning och 

omlackering av nedslitna golv.

BOEN Polish Matt
ca. 1 – 2 gånger per år

BOEN Polish Matt
ca. 1 – 2 gånger per år BOEN Polish Matt

Använd underhållsprodukter
1 gång per vecka, nedslipning och 

omlackering av nedslitna golv.

BOEN Polish Live Pure
ca. 1 – 2 gånger per år

BOEN Polish Live Pure
ca. 1 – 2 gånger per år BOEN Polish Live Pure Nedslipning och omlackering 

av nedslitna golv.  

BOEN Oil Freshen Up
ca. 1 – 2 gånger per år

BOEN Oil Freshen Up
ca. 1 – 2 gånger per år

BOEN Floor Soap 
max.. 1: 1. 

Efteroljas med  
BOEN Natural Oil

Första behandlingen: BOEN Natural Oil.
Efteroljas med BOEN Natural Oil.

Intensiv rengöring: 1 – 2 gånger per år
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boen.com

Hitta ditt 

favoritgolv!
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