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VITOLJADE GOLV
Anvisning för manuellt underhåll
Gäller för alla vitoljade golv med undantag enligt nedan*.
Våra vitoljade golv är färdigbehandlade från fabrik med Oil No 8. De är färdiga att
användas direkt efter rengöring med Oljevård eller med golvsåpa.
Med vita pigment i rengöringsmedlet blir trä strukturen ljusare
Smutsiga ytor måste initialt rengöras med Faxe intensivrengörare och vatten 1:40.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLLS ALTERNATIV
FAXE OLJEVÅRD VIT

FAXE GOLVSÅPA VIT

Faxe oljevård gör golvytan speciellt tålig
mot smuts.

Golvsåpan är den klassiska produkten för
rengöring och underhåll.

Faxe oljevård vit skall användas varje
gång golvet våttorkas. Produkten rengör
och skyddar träet utan att göra det sprött.

Faxe eller WOCA vitsåpa skall användas
varje gång golvet våttorkas. Produkten
rengör och skyddar den oljade ytan utan
att göra den spröd.

Skaka behållaren väl före användning.
Faxe oljevård vit blandas i vatten i
förhållande 1:20. Arbeta helst med två
hinkar en med oljevård/vatten och en med
rent vatten. Arbeta in lösningen i träets
fiberriktning. Moppen tar upp smuts och
fördelar samtidigt lösningen på golvet.
Rengör moppen i det rena vattnet och
vrid ur, och därefter åter i hinken med
oljevård/vatten och vrid ur.

Skaka behållaren väl innan användning.
Golvsåpan blandas i vatten i förhållande
1:40. Arbeta helst med två hinkar en med
såpa/vatten och en med rent vatten.
Arbeta in lösningen i träets fiberriktning.
Moppen tar bort smuts och fördelar
samtidigt lösningen på golvet. Rengör
moppen i det rena vattnet och vrid ur, och
därefter åter i hinken med såpa/vatten och
vrid ur.

Torka inte av golvet enbart med rent
vatten.

Torka inte av golvet enbart med rent
vatten.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker
till cirka 150 m2.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker
till cirka 300 m2.

Torktid cirka 20 minuter.

Torktid cirka 10 minuter.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.
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*Individuell underhållsinstruktion för följande golv. Norrlansfuru vit eller extra vit,
Berglönn, Ek Gotland och Ek dubbel borstad vit, se www.berg-berg.com.
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