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Att välja ett trägolv är att vara miljömedveten. Att välja ett trägolv från Kährs är ett ännu  
smartare grönt beslut. Kährs är en av de äldsta trägolvstillverkarna i världen och också en av  
de mest uppfinningsrika. Våra uppfinningar har radikalt förändrat global trägolvsproduktionen 
under de senaste 60 åren.
Genom åren har vi kontinuerligt arbetat med att ta till vara på träets naturliga skönhet. Vi  
kombinerar träets egenskaper med den senaste tillverkningstekniken och får på så sätt trägolv 
av högsta kvalitet.
Idag erbjuder vi ett brett urval av golvprodukter med olika ytbehandlingar i olika träslag. Men  
de har alla en sak gemensamt. Varje golv uppfyller de krav som finns på ett modernt trägolv, 
både utseendemässigt och med hänsyn till miljön.

DEN SMARTASTE LÖSNINGEN  
VISADE SIG VARA GRÖN

 BEAUTY WITH A CONSCIENCE

Alla produkter som vi människor tillverkar påverkar miljön. För att motverka detta har vi antagit  
ett ekologisk synsätt som genomsyrar allt vi gör. Genom detta synsätt erhöll Kährs certifiering 
enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 för mer än tio år sedan. Men vi stannar inte där. Vi sät-
ter miljön främst i alla våra nya utvecklingsprojekt. Om man tror på ett uthålligt och miljövänligt 
arbetssätt måste man också bevisa det i sina handlingar.

ENDAST NATURMATERIAL
Kährs har ända sedan starten 1857  
endast riktat in sig på trä, och det är 
fortfarande vår passion. Trä är naturligt 
och växer i våra skogar. Trä är dessutom 
förnyelsebart. Trä står för kvalitet.

ÅTERVINNING
Ditt vackra trägolv från Kährs kan få 
nytt liv när det återanvänds i ditt nya 
hem. Du kan lätt ta upp golv med 
Woodloc®-fog och ta det med dig. När 
produkten är utsliten kan den enkelt 
användas som bränsle.

NOGGRANT UTVALDA  
LEVERANTÖRER
Vi väljer våra leverantörer bland företag 
som har certifikat från FSC (Forest Ste-
wardship Council), PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) eller 
motsvarande – eller från leverantörer 
som på annat sätt kan dokumentera att 
de bedriver uthålligt skogsbruk. 

FEM TRÄD ÅTERPLANTERAS FÖR 
VARJE TRÄD SOM FÄLLS
De svenska skogarna har stadigt ökat i 
storlek under de senaste 100 åren. 
Medan skogen fortsätter att växa – och 
antalet planterade träd överträffar an-
talet fällda träd – är potentialen för ett 
långsiktigt skogsbruk god. 

INGET GÅR TILL SPILLO
På vår produktionsanläggning i Nybro 
går inget trä till spillo. De delar av 
stocken som vi inte kan använda till golv 
blir biobränsle. En del av det här bräns-
let används för att värma upp våra loka-
ler. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag. 
För närvarande kan ca 45 000 männis-
kor i trakten njuta av värmen från vårt 
returträ.
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ORIGINAL
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OExPONERAT OExPONERATExPONERAT EFTER 2–3 ÅR ExPONERAT EFTER 2–3 ÅR ExPONERAT EFTER 2–3 ÅR

FÄRGFÖRÄNDRING

KÖSRBÄR

JARRAH

Trä som utsätts för normalt solljus genom-
går färgförändringar. Förändringarna är helt 
naturliga för alla träprodukter, och de bidrar 
till skönheten och egenarten hos trägolv. Om 

du med jämna mellanrum flyttar mattor och 
möbler kan du undvika skarpa skillnader mellan 
de exponerade och oexponerade golvytorna. 
Provkartorna visar de färgnyanser som olika 

träslag kommer att få efter att ha utsatts för 
normalt solljus under 2–3 år.

NATURLIGA FÄRGFÖRÄNDRINGAR I TRÄET

KÄHRS ORIGINAL
SÄTTER STANDARDEN FÖR TRÄGOLV

Kährs Original är vår bredaste produktserie golv, världskända för 
hög kvalitet och flexibilitet, från ljusa till mörka med lackad, matt-
lackad eller naturoljad ytbehandling i 1-, 2- eller 3-stavsvarianter. 
Golvets totala tjocklek är 15 mm, vilket gör att det kan slipas upp till 
fyra gånger. 

TEKNISKA DATA

Brädornas längd:
(1-stav): 1800/2100/2420 mm
(2- & 3-stav): 2423 mm
Brädornas bredd: 105/130/187/200 mm
Brädornas tjocklek: 15 mm

Tjocklek på ytskiktet: 3,6 mm
Stomme: furu/gran
Slipbar: 3–4 gånger
Garanti: 30 år

LINNEA BY KÄHRS
DEN NYA GENERATIONENS TRÄGOLV

Oavsett om du föredrar det klassiska eller det moderna – bland pro-
dukterna i Linneakollektionen finns alternativ för alla inredningssti-
lar.  Linnea by Kährs, som lanserades 1993, var det första trägolvet 
i världen med ett limfritt fogsystem – det patenterade Woodloc®-
fogsystemet. Det är snyggt att se på och har en behaglig yta – en 
kombination av det estetiska och det praktiska. Golvet är bara 7 mm 
tjockt, vilket gör det enkelt att installera. Men det är ändå hållbart 
och enkelt att underhålla. 

TEKNISKA DATA

Brädornas längd: 1225 mm 
Brädornas bredd: 118/193 mm 
Brädornas tjocklek: 7 mm

Tjocklek på ytskiktet: 0,6 mm
Stomme: HDF
Slipbar: Nej
Garanti: 12 år

Våra produkter, som är fabriksytbehandlade, har ett ytskikt som kan slipas flera gånger. OBS! 
Linnea by Kährs kan inte slipas. Kombinerat med ett komplett vård- och underhållsprogram 
erbjuder Kährs 30 års garanti på vårt utbud av 15 mm golv och 12 års garanti på våra 7 mm golv. 
Garantin omfattar genomslitning av golvets slitskikt på en yta överstigande minst 1 cm2 i ett och 
samma rum. Slitskiktet utgörs av fabriksapplicerad ytbehandling och hela toppskiktet i hårdträ. 
(För mer detaljerad information om garantin – se www.kahrs.se)

När man väljer ett trägolv från Kährs väljer man något som naturen har skapat. Det finns  
inget generellt regelverk som anger hur ett golv ska se ut men Kährs sorteringar ger ändå  
olika karaktärer åt golvet. Vi försöker genom bilder och golvprover att ge dig en bild om ditt 
kommande golv, men kan således inte helt beskriva det golv du beställt. När man beslutar sig 
för att köpa ett golv av naturmaterial måste man således vara medveten om naturens fantas-
tiska variation av utseenden. Det föranleder inte en reklamation av golvet för att du inte tycker 
om t.ex. en enskild bräda. Använd inte brädan eller kapa bort det du inte gillar och använd res-
ten som start- och avslutningsbitar. I och med montaget, oavsett om det är gjort av dig  
eller entreprenör, är brädan godkänd av dig som köpare.

GARANTI

ATT VÄLJA TRÄGOLV
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KÄHRS LISTER

MASSIV SOCKEL 15x69 MM

SMYGLIST 12x21 MM

FANéRSOCKEL 22x60 MM

FANéRSOCKEL 16x80 MM

FLExI-LIST 10x59 MM

FANéRSOCKEL 19x40 MM

FANéRSOCKEL 20x40 MM

FLExI-LIST 10x14 MM

FANéRSOCKEL 16x60 MM

MASSIV SOCKEL 25x25 MM KVARTSSTAV 14x14 MM

MASSIV AVSLUTNINGSLIST 38x21 MM (15 MM)

MASSIV T-LIST 58x21 MM (15 MM)

MASSIV TRAPPNOS 60x35 MM (15 MM WOODLOC®) MASSIV TRAPPNOS 40x56 MM (15 MM T&G)

MASSIV NIVÅLIST 42x14 MM (7 MM)

MASSIV AVSLUTNINGSLIST 38x14 MM (7 MM)

MASSIV T-LIST 58x14 MM (7 MM)

MASSIV TRAPPNOS 44x54 MM (7 MM)

MASSIV TRAPPNOS 59x27 MM (7 MM WOODLOC®)

NIVÅLIST ALUMINIUM

AVSLUTNINGSLIST ALUMINIUM

T-LIST ALUMINIUM

TRAPPNOS ALUMINIUM

MASSIV NIVÅLIST 58x21 MM (15 MM)
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SÅ HÄR LÄGGER DU  
KÄHRS TRÄGOLV

ATT TÄNKA PÅ  
FÖRE LÄGGNING

Kährs Original och  Linnea by Kährs med 
Woodloc®-fog, flytande läggning. 

Förberedelser
Komplett läggningsanvisning finns i varannan 
bunt. Läs den före läggning. 
Använd Kährs läggningsverktyg.
•  Glöm ej ångspärr om konstruktionen kräver 

det.
•  Beräkna först hur många golvbräder som går 

åt. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör 
även den första brädraden sågas. Vid lägg-
ning av golv med Woodloc®-fog, under lättar 
det om läggningen startar vid den långsida 
som har flest dörrar. Om dörrar finns vid 
kortsidorna i rummet – börja varje brädrad vid 
dessa. Bräderna kan läggas både från vänster 
och höger.

•  För Kährs Original  är den maximala golv
bredden 18 m. För  Linnea by Kährs är maxi-
mal golvbredd 12 m. Vid bredare golv vänligen 
kontakta Kährs.

1. Börja i ett hörn och lägg från vänster till 
höger med underläppen ut mot rummet. Lång-
sidans avstånd mot väggen kan justeras senare, 
när tre rader har lagts.

2. Tryck nästa golvbräda i vinkel mot den första 
och lägg ned. Fortsätt på samma sätt med hela 
den första raden.

3. Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd 
och börja nästa rad med biten som blev över. 
Brädernas ändskarvar förskjuts med minst 500 
mm (minst 300 mm vid läggning av Linnea by 
Kährs).

4. Tryck golvbrädan i vinkel mot brädan framför. 
Knacka lätt med handklotsen samtidigt som du 

försiktigt trycker brädan nedåt.

5. Tryck in en Kährs läggningskil helt under den 
redan lagda brädan vid kortänden.

6. Tryck in nästa brädas kortände i vinkel och 
lägg ner långsidan.

7. Dra ut läggningskilen och knacka lätt med 
handklotsen på långsidan samtidigt som du 
försiktigt trycker brädan nedåt, så kommer den 
enklare på plats.

8. När tre rader lagts kan golvets avstånd till 
väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och 
vägg. När golvet är färdiglagt ska kilarna tas 
bort.

9. Den första golvraden måste ibland anpas-
sas till en krokig vägg. Rita av väggens kontur 
på golvbräderna. Lösgör sedan bräderna i den 
första raden genom att ta tag i långsidan, dra 
uppåt och samtidigt slå ett lätt slag mot skar-
ven. Såga.

10. Lägg tillbaka de sågade golvbräderna från 
vänster till höger. Vinkla först in kortsidan och 
därefter långsidan som tidigare beskrivits un-
der punkt 5–7. Sätt kilar mellan golv och vägg.

11. För värmeledningsrör borras hål i brädan. 
Hålen ska vara minst 20 mm större än rörets 
diameter. Såga som bilden visar. När brädan 
monterats limmas den utsågade biten fast och 
hålen täcks med rörmanschetter eller tvillingro-
sett.

12. Om du måste kapa ett dörrfoder, använd 
en golvbräda som underlag så får du exakt rätt 
höjd. Om du behöver slå en bräda i längsled, 

skydda brädans fog med en avkapad bit från en 
kortände som sätts i fogen.

13. Så här sågas sista brädraden till rätt bredd. 
Lägg sista brädan ovanpå näst sista brädraden 
med ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera 
sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist. 
Lägg den tillsågade brädan. Gör likadant med 
nästa. Montera socklar. Dessa får ej pressas 
ned så att golvet låses. Vid övergångar mot 
andra rum används t ex nivålister eller avslut-
ningslister.

14. Bräderna kan läggas från alla riktningar 
om det behövs. Detta underlättar läggningen 
vid exempelvis dörrar. Om du inte kommer åt 
att vinkla in brädan under t ex dörrfoder och 
lågt sittande radiatorer, gör så här: 14a. Skär 
bort 2/3 av låslisten. 14b. Limma. För brädan på 
plats.

Woodloc® kan inte läggas ändskarvar mot 
långsida. Om du ska bygga något mer i rummet, 
tänk på att skydda golvet med ett material som 
släpper igenom fukt, t ex Kährs skyddspapp.

Ett tips: Ibland är nödvändigt att skjuta in 
golvbrädor på plats (långsida eller kortsida). 
Det gäller exempelvis vid dörrar eller andra 
svåra ställen när brädan behöver glida in på 
plats. När en bräda måste slås i längdriktningen 
ska en liten bit av en brädände kapas till, som 
sedan passas in i fogen. På så sätt skyddas 
brädänden från skador.

Förvara golvbrädorna i sina förpackningar. 
Öppna efterhand som du lägger. Läs läggnings-
anvisningen noga innan läggning. Kährs Original 
och Linnea by Kährs med Woodloc®-fog läggs 
flytande dvs. fogas samman utan att fästas 
i undergolvet. Kährs Original eller Linnea by 
Kährs med Woodloc®-fog ska inte limmas.

Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och fast. 
Heltäckningsmattor avlägsnas. Vid läggning på 
cellplast (EPS) eller på andra undergolv som 
inte beskrivs här, se Kährs Tekniska Handbok 
på www.kahrs.se. För läggning på golvvärme, 
se sid 10.

Förutsättningar
Kontrollera undergolvets planhet vid 2 m 
mätlängd och vid 0,25 m mätlängd. Är ojämn-
heterna större än ± 3 mm vid 2 m mätlängd eller 
större än ± 1,2 mm, vid 0,25 m mätlängd, måste 
de först utjämnas. Kährs har också godkänt 
en tolerans på ± 2 mm över en mätlängd på en 
meter.

Rummets relativa fuktighet (RF) ska ej över-
stiga 60%. Både rummet och brädorna ska vara 
uppvärmda till normal rumstemperatur före 
installationen. 

Förberedelse
Undergolv som består av nygjuten betong, lätt-
betong, betonggolv direkt på mark, kryprums-
grund eller golvvärmesystem ska först ha en 
åldringsbeständig 0,2 mm polyetenfolie som 
fuktskydd. Undergolvet ska vara väl rengjort 
för att undvika mögel. Lägg med minst 200 
mm överlappning. Är RF i underlaget över 95% 
får golvläggning ej ske. Ovanpå folien läggs ett 
mellanlägg för att minska stegljud. Använd en 
2–3 mm polyetencellplast (foam) eller grålump-
papp från Kährs. Istället för att kombinera två 
olika material kan du använda Kährs Tuplex 
som är en kombination och fungerar som både 
fuktskydd och stegljudsdämpare.

Läggning
I långsmala rum läggs brädorna i rummets 
längd-riktning. Golvet rör sig med varierande 
luftfuktighet. Vi rekommenderar därför en  
rörelsefog på 10 mm vid väggar och fasta 
föremål (trappor, pelare, dörrkarm etc.) för 
rum med en bredd på upp till 6 m. För större 
golvytor ska du räkna med 1,5 mm rörelsefog 
per meter golvbredd. Denna rörelsefog ska  
finnas runt hela golvet. Om golvbredden är 
större än 18 m (Linnea 12 m) ska du dela golvet 
med en rörelsefog. Golvet ska även delas i 
dörröppningar.

Beräkna först hur många golvbrädor som går 
åt. Blir sista brädraden smalare än 30 mm bör 
även den första brädan sågas.

Rådgör gärna med din golvleverantör eller med 
oss, när det gäller byggfukt, om du ska lägga 
golvet på någon annan konstruktion än vi be-
skrivit här, om du ska lägga ett stort golv eller 
om något annat är oklart.

Vid läggning av t.ex. Palazzo, skall brädorna 
läggas med mönsterpassning. Tvärbitarna skall 
läggas mitt för längdstavarna i föregående 
brädrad. Mindre förskjutningar i mönstret, för-
anledda av tillverkningssättet, kan förekomma.

KÄHRS TUPLEx

SKYDDSPAPP

PLASTFOLIE, 0,2 MM

HANDKLOTS  
WOODLOC PLAST

LÄGGNINGSKIL WOOD-
LOC®, PLAST PRO

VÄGGDISTANSKILAR, PLAST RÖRMANSCHETT TVILLINGROSETT
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KÄHRS TILLBEHÖR  
OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

KÄHRS SATIN OIL KÄHRS SPRAY CLEANER

KÄHRS AGES
WOODFILLER

KÄHRS REMOVER

KÄHRS CLEANER KÄHRS OLJEREFRESHERKÄHRS LACK

KÄHRS MATT LACK

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT

KÄHRS LACK -
REFRESHER

KÄHRS TOUCH-UP

MOP REFILL

LÄGGNING  
PÅ GOLVVÄRME
Trägolv och golvvärme är idag en mycket vanlig 
och välfungerande kombination. Vilken sorts 
värmesystem du väljer – el eller varmvatten – 
gör ingen skillnad för trägolvet. Värmesystemet 
ska fördela värmen jämnt och effektivt, max 
80 W/m2. Golvytans temperatur får aldrig över-
stiga 27°C. Det här gäller också bredvid/ovanför 
rör till värmeelement, ovanför samlingsrör och 
under mattor, möbler etc.

Speciella krav 
•  Golvkonstruktionen skall ha ett värmeförde-

lande skikt som ger en mycket jämn tempe-
ratur över hela golvytan för att undvika för 
höga temperaturer på vissa ställen. 

•  Hela golvytan skall vara uppvärmd. Detta  
gäller dock inte vid ett så kallat komfort-
värmesystem som är ett komplement till  
den vanliga uppvärmningen. Temperaturen  
är då betydligt lägre än maximalt tillåtna 27°C 
på golvytan. 

•  Golvbeläggningen skall ha så hög värmeled-
ningsförmåga som möjligt.

•  Möjlighet att med stor noggrannhet styra och 
begränsa yttemperaturen skall finnas.

•  Det färdiga golvets yttemperatur får inte vid 
något tillfälle överstiga 27°C. Detta gäller 
även under mattor och möbler etc. Med en 
möblering utan för många eller tjocka mattor 
är det rimligt att nå 23°C på de fria golvytorna 
och detta ger en rumstemperatur av ca 21°C. 
Förutsättningen är givetvis att rummet har ett 
normalt uppvärmningsbehov. Detta innebär 
att täthet, isolering och fönsterytor med 
mera skall vara av normal standard. 

•  En ångspärr skall vara inbyggd i golvkonstruk-
tionen och skall ligga så nära trägolvet som 
möjligt. Om undergolvet är tjockt eller tungt, 

t.ex. av betongplattor är det extra viktigt att 
ångspärren ligger nära trägolvet. Ångspärren 
får under inga omständigheter ligga på mot-
satta sidan av bjälklaget. 

•  Trägolvet skall ligga tätt mot underlaget utan 
luftspalt, som kan orsaka en kraftig uttork-
ning av träet. 

Val av trägolv 
Använd i första hand  Kährs Original eller 
 Linnea by Kährs med Woodloc®-fog.
Golvvärme ger en ökad uttorkning vilket orsa-
kar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, 
som t.ex. i Sverige, får man räkna med springor 
mellan stavar och brädor samt lätt konkava 
brädor. Lamellparkett av bok och hard maple 
sväller och krymper mer än andra träslag. Bok 
och hard maple skall ej läggas på golvvärme.

Läggning 
Arbetstemperaturen vid inläggning bör vara 
minst 18°C. Detta gäller brädor, undergolv och 
rumsluft. Luftens relativa fuktighet (RF) ska 
vara lägre än 60%, både före, under och efter 
läggning.
Som mellanlägg bör i första hand grålumppapp 
väljas, eftersom polyetencellplast har lägre 
värmeledningsförmåga.

Tänk på att ett golv lagt på golvvärme är mera 
känsligt för fukt än ett golv utan golvvärme på 
grund av att fuktkvotsskillnaden mellan golvets 
torraste och fuktigaste tillstånd blir större.

MELLANLÄGG

ÅNGSPÄRR

GOLVVÄRME-
SYSTEM

TRÄGOLV

 GOLVSKYDD  GOLVSKYDD
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SKÖTSEL OCH REPARATION  
AV LACKADE GOLV (LACK & MATTLACK)
Förebyggande åtgärder
Ha en dörrmatta både utanför och innanför yt-
terdörren så slipper man få in smuts och grus, 
som annars kan slita onödigt hårt på golven.
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar 
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks 
onödiga märken och repor i golvet.
På lackade golv kan kompletterande ytbe-
handling göras med Kährs Lack. Den främsta 
orsaken till detta är att förhindra att vatten 
kapillärsugs ner i skarvarna mellan bräderna. 

Städning
Den dagliga städningen utförs med torra me-
toder, t ex dammsugning. Vid behov fukttorkas 
golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet 
får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas 
efter skurduken ska torka inom 1 minut. Bästa 
städresultat fås med Kährs Spray Cleaner. Låt 
inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet 
inte på Bok- och Hard Maple-golv, som är extra 
känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fukt-
torkas beror på användning och nedsmutsning.

Fläckborttagning 
Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten 
och Kährs Spray Cleaner. Hjälper inte detta, 
finns nedan några tips för borttagning av 
svårare fläckar. Men var försiktig med de starka 
fläckborttagningsmedlen, eftersom för stora 
mängder och för hård gnidning kan påverka 
lacken

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte 
på Bok- eller Hard Maple-golv, som är extra 
känsliga för fukt.

Underhåll med Kährs Lackrefresher
För att ge ny finish åt ett lackat trägolv som 
fått en repad och nedmattad yta, används 
Kährs Lackrefresher. Den ersätter inte över-
lackering utan används mellan överlackering-
arna. Vid användning av Kährs Lackrefresher på 
lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler skikt man 
lägger, desto högre blir glansvärdet. Detta blir 
extra tydligt på mattlackade golv.

Golvet som skall behandlas, skall vara rent och 
fritt från polish, vax och andra föroreningar. 
Dammsug noggrant och fukttorka golvet med 
Kährs Spray Cleaner för att avlägsna alla spår 
av fett.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar 
på golvet när underhållet görs blir det svårt att 
få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Lackrefresher 
och häll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära 
golvytan så att det inte skvätter på tidigare 
underhållen yta.

3. Stryk ut Kährs Lackrefresher med Kährs 
mopp, svamp eller polishutstrykare. Arbeta i 
brädans längdriktning ett par brädrader i taget. 

Om golvet är mycket slitet kan ytterligare en 
strykning göras när första strykningen torkat. 
Låt torka ca 30 min innan möblerna sätts 
tillbaka. Kährs Lackrefresher innehåller 1 liter 
som räcker till ca 70 m2. Anvisningar finns på 
förpackningen.

Var noga med att underhålla infärgade produk-
ter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Reparation
Partiell reparation av Kährs Kährs Original och 
Linnea by Kährs:
•  Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas 

med Kährs Lackrefresher. Något djupare repor 
måste först behandlas med Kährs Touch-up-
lack.

•  Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch
up-lack om ytan har spruckit. 

•  Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages 
Woodfiller eller Kährs smältvax i passande 
färg och lackeras med Kährs Touch-up-lack. 
Vid större skada kan de skadade stavarna el-
ler bräderna bytas ut.

Renovering
Renovering av ytbehandlingen på Kährs Original 
och Linnea by Kährs: 
Microrepor. Om en mindre yta blivit repad i 
lacken (under stolar etc) kan golvet behand-
las med Kährs Lackrefresher. Detta gör att 
microreporna döljs. Vid fuktstädning försvinner 
Kährs Lackrefresher gradvis.

FABRIKSLACKERADE YTOR

Fläckar av  avlägsnas med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester 
av choklad eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Färgkritor, läppstift, tusch. Rengöringssprit.

Stearin, tuggummi. Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. 
Skrapa sedan försiktigt.

Blod. Kallt vatten.

ÖVERLACKERADE YTOR

Fläckar av avlägsnas med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester 
av choklad eller fett.

Lacknafta.

Färgkritor, läppstift, tusch. Lacknafta.

Stearin, tuggummi. Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. 
Skrapa sedan försiktigt.

Blod. Kallt vatten.

Partiell renovering av Kährs Original och 
Linnea by Kährs:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött 
eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta 
bäst genom att de skadade bräderna byts 
ut. Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Denna 
metod gäller särskilt infärgade eller bearbetade 
bräder. 

Lackrenovering med Kährs Lack  
(överlackering):
Den främsta orsaken till överlackering är att 
golvet efter många års användning behöver 
”fräschas upp”. Den yta som ska lackeras skall 
vara väl rengjord med Kährs Spray Cleaner. Om 
golvytan är mycket smutsig skall en singelskur-
maskin med röd rondell användas tillsammans 
med Kährs Remover för att säkerställa att 
golvet är fritt från fett och smuts. Även Kährs 
Lackrefresher tas bort med Kährs Remover. 
Mellanslipa sedan eventuellt kvarvarande Re-
fresher med ett fint sandpapper 150-korn eller 
sliprondell 150 före överlackering. Tempera-
turen i rummet eller på lacken får inte under-
stiga 13° C vid lackering. Hela golvytan måste 
överlackeras för att inte lackvallar skall uppstå. 
Stryk ut lacken med en roller (eller lackpensel). 
Vid överlackering – för att täcka fogarna och ge 
golvet ett vattenskyddande skikt – räcker det 
med en strykning. Tänk på att ytan som skall 
överlackeras inte tidigare får vara behandlad 
med vax, polish eller liknande. Detta förhindrar 

vidhäftning, vilket gör att ytan måste slipas ned 
till trärent.

Före överlackering skall en provlackering göras 
för att testa vidhäftningen. Om golvet tidigare 
har överlackerats skall den lacktillverkarens 
anvisningar följas. Om golvet kommer att utsät-
tas för hårt slitage behöver golvet lackeras i 
flera lager.

Golvet kan försiktigt beträdas ca 8 timmar efter 
lackering. Mattor kan läggas på golvet 1 vecka 
efter lackering. Var försiktig med vattenspill på 
den nylackerade ytan den första veckan, efter-
som det kan ge bestående fläckar.
Arbetsredskap rengörs i vatten. Häll inte 
lackrester i avloppet utan låt dem torka in och 
deponera det enligt lokala föreskrifter. Använd 
aceton för att ta bort torkad lack, anvisningar 
finns på förpackningarna. 1 liter lack räcker till 
8–10 m2.

Notera att en överlackering ger en ”plastigare” 
yta än den fabrikslackerade och att repor syns 
tydligare då reptåligheten är något sämre på 
en överlackerad yta. Eftersom en överlackering 
inte sker i en dammfri miljö, finns det risk för 
att dammkorn lägger sig i ytan och kan ge 
”noppor” som syns när lacken torkat.

Grundrenovering av trägolv:
Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behö-
ver renoveras går det utmärkt att maskinslipa 
till rent trä och ytbehandla på nytt. 

Obs! Linnea by Kährs kan inte slipas!

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller 
bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens 
anvisningar!

OBS! Vid överlackering ska eventuell golvvärme 
vara avslagen.

OBS! Vid överlackering av golv nedlimmade med 
MS–polymerlim, kan vidhäftning mellan över-
lackeringslack och fabrikslack inte garanteras.
Använd aldrig silikon på trägolvet.
Minsta spår av silikon kan orsaka problem vid 
överlackering.
Använd av Kährs rekommenderade produkter, 
se sid 11.
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Fläckar av  avlägsnas med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester 
av choklad eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Färgkritor, läppstift, tusch. Rengöringssprit.

Stearin, tuggummi. Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. 
Skrapa sedan försiktigt.

Blod. Kallt vatten.

SKÖTSEL OCH REPARATION  
AV OLJADE GOLV (NATUROLJA)
Förebyggande åtgärder
Ha en dörrmatta både utanför och innanför  
ytterdörren så slipper man få in smuts och 
grus, som annars kan slita onödigt hårt på 
golven.

Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar 
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks 
onödiga märken och repor i golvet.

Städning
Den dagliga städningen utförs med torra me-
toder, t ex dammsugning. Vid behov fukttorkas 
golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet 
får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas 
efter skurduken skall torka inom 1 minut. Bästa 
städresultat fås med Kährs Spray Cleaner. 

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte 
på Bok- eller Hard Maple golv (kanadensisk 
lönn) som är extra känsliga för fukt.

Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på an-
vändning och nedsmutsning. Onödig städning 
med fuktiga metoder gör mera skada än nytta. 
Detta gäller särskilt de första veckorna efter 
underhåll med Kährs Oljerefresher.

Fläckborttagning
Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten 
och Kährs Spray Cleaner.  

Underhåll med Kährs Oljerefresher  
Vid normala bostadsförhållanden behöver 
Kährs naturoljade golv inte underhållas förrän 
efter flera års användning.

Golv som används i utrymmen där risk för  
vattenspill finns, t ex i kök och hall, bör under-
hållas med Kährs Oljerefresher i samband med 
inläggningen. 

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar 
på golvet när underhållet görs blir det svårt att 
få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Oljerefresher 
och häll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära 
golvytan så att det inte skvätter på tidigare 
underhållen yta.

3. Stryk ut med t ex Kährs mopp. Arbeta i 
 brädernas längdriktning, ett par brädrader i 
taget. Var noga med att arbeta ut Kährs Olje-
refresher så att alla delar av golvet täcks och 
att inga pölar uppstår. Bra ljus, gärna släpljus, 
underlättar arbetet.

Låt golvet torka 1–2 timmar innan golvet be-
träds. Gå inte på golvet med ytterskor under 
det första dygnet efter underhållet. Tänk på  
att det tar en vecka innan ytan når full 
smutstålighet.

Vid underhåll är det enklast att flytta möblerna 
till ena halvan av rummet, behandla den fria 
halvan och vänta 1–2 timmar. Sedan flyttas alla 
möbler över till den andra halvan och behand-
lingen upprepas på resten av golvet.

Efterföljande underhåll kan göras på de delar 
av golvytan där det verkligen behövs, t ex i 
gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså 
inte medföra att möbler måste flyttas ut ur 
rummet. Underhållsbehovet är beroende av 
många faktorer och varierar från fall till fall. 
Golv med större slitage, som t ex ytor som 
ofta beträds med ytterskor, kräver ett tätare 
underhåll. Det märks när golvet behöver en un-
derhållsinsats, eftersom det då börjar upplevas 
som svårstädat. Redskap som använts till Kährs 
Oljerefresher tvättas ur i ljummet vatten.

Var försiktig med vattenspill på den nybehand-
lade ytan första veckan, eftersom det kan ge 
bestående fläckar.

Var noga med att underhålla infärgade produk-
ter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts 
ned. 

Reparation
•  Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas 

med Kährs Oljerefresher. Något djupare repor 
måste först behandlas med Kährs Touch-up-
olja. Därefter läggs ett lager Kährs Oljerefres-
her på den skadade ytan.

•  Små intrycksmärken fylls med Kährs Olje
refresher om ytan har spruckit.

•  Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages 
Woodfiller eller Kährs smältvax i passande 
färg och oljas med Kährs Touch-up-olja. Vid 
större skada kan de skadade stavarna eller 
bräderna bytas ut. Detta gäller särskilt infär-
gade eller bearbetade produkter.

Renovering
Efter lång tids användning kan behov finnas för 
att renovera ytbehandlingen och ersätta den 
med ny oljebehandling. Fördela ut ett tjockt 
lager Kährs Satin Oil på golvet, ca 1 l per 25 
m2. Därefter poleras golvet med polermaskin 
(150 varv/min) så att oljan löser smuts i golvet. 
Använd nylonduk, t ex grön eller grövre Scotch 
Brite. Skrapa ihop den smutsiga oljan med en 
gummiskrapa och torka upp den resterande 
oljan. Fäst därefter en trasa under polerma-
skinens rondell och polera golvytan så torr 
som möjligt. Arbeta på mindre ytor så att den 
upplösta smutsen inte hinner torka. Golvet kan 
beträdas igen när Kährs Satin Oil har fått härda 
över natten. Ibland kan ett kompletterande 
underhåll behöva göras dagen efter. 

Partiell renovering av Kährs Original och 
Linnea by Kährs: 
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött 
eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta 
bäst genom att de skadade bräderna byts ut. 
Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Detta gäller 
särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Grundrenovering av trägolv: 
Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behö-
ver renoveras går det utmärkt att maskinslipa 
till rent trä och ytbehandla på nytt. Ytbehand-
lingen kan bestå av lack eller naturolja. Följ 
tillverkarens anvisningar.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller 
bearbetade produkter.

Obs! Linnea by Kährs kan inte slipas!
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