
Hur man sköter och oljar ett Rappgogolv!

Fördelarna med ett oljat trägolv, oavsett träslag, är att man lättare kan punktförbättra en 
skada eller fläck på golvet. En skada syns heller inte lika mycket på ett oljat golv som det 
kan göra på ett lackat. Det oljade golvet ger också en mer naturlig träkänsla med en matt 
ytstruktur.
En annan fördel är att ett oljat golv som är rätt underhållet behöver sällan eller aldrig slipas 
om och blir bara vackrare och tåligare med tiden. Däremot måste lackade golv slipas när de 
ska fräschas upp.

Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv!

• Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får träfibrerna att resa sig samt 
   att de fläckar som uppstår kan vara svåra att få bort. Torka upp vätskor omedelbart från 
   golvet.
• Sätt möbeltassar under möblerna.
• Ha en stor entrématta av god kvalitet för effektiv avtorkning. Sand och grus är det värsta
  ett golv kan utsättas för.

Hur sköter och underhåller jag mitt oljade golv?
Såpa: Golven ska efter behov fukttorkas med en träsåpa som blandas med vatten. Gör detta 
en gång i månaden! Såpan gör rent golvet samtidigt som den tillför en hinna av fett som 
täpper till porerna i golvets yta. Använd en träsåpa som har ett pH värde på 8–9. Använd 
inte Grumme Grön- eller Gulsåpa som har ett pH värde på 11–12 och som inte återinfettar 
golvet. Ju bättre golvet sköts med såpa desto längre kan man vänta med extra underhålls-
inoljning.

Olja: Ungefär en gång per år är det lämpligt att underhållsolja golvet. Ser man att golvet är 
torrt så får det göras oftare än en gång per år. Om det är svårt att få bort fläckar så är det ett 
tecken på att det är dags att underhållsolja in golvet.

Hall & Kök är ytor som i regel kräver ett större underhåll än t ex. sovrum!

Så här oljar man med Rappgos trävårdsolja:
Om golvet är nyinlagt och torrt gör du enligt punkterna nedan. Är golvet torrt och smutsigt 
bör du först använda Rappgo Trärens att rengöra golvet med.

Är ytan upp till 20 m2 kan man göra inoljningen för hand med hjälp av kvastskaft med en 
padhållare. Använd en röd pad för att arbeta in oljan med. På vitpigmenterade golv använ-
der du en vit polerpad. Vid ytor över 20 m2 rekommenderar vi att man använder en poler-
maskin. Polermaskinen gör det tunga arbetet åt dig och slutresultatet blir bättre. 
Polermaskin finns att hyra hos många golvåterförsäljare eller maskinuthyrningsfirmor.



Steg för steg.

1. Ytorna som ska underhållsoljas ska vara rena och torra. Flytta undan möbler och 
mattor men låt bokhyllor eller liknande vara kvar.  Dammsug och eventuellt fukttorka 
golvet. Envisa fläckar kan avlägsnas med trärengöring alternativt slipas bort med ett fint 
sandpapper, korn 180–240. 

2. Applicera oljan på golvet med en gummiskrapa eller skursvamp. Låt oljan ligga i ett 
heltäckande blött skikt 20–30 minuter.

3. Börja nu att polera/gnida in oljan på golvet med en röd polerpad. På vitpigmenterade 
golv använder du en vit polerpad. Arbeta in överskottet så mycket som möjligt. En yta 
på 15–20 m2 poleras ca 10–15 minuter. Glöm inte hörnor där maskinen inte kommer åt. 
Arbetar du för hand ska oljan gnidas in i brädans längdriktning.

4. Direkt efter allt polerande/gnidande ska all överskottsolja torkas upp. Detta görs 
enklast med hjälp av polermaskinen. Slå en skurduk i bomull runt en torr polerpad och 
fäst den under polermaskinen och kör. Byt till en ny när duken är mättad med olja. Kvar 
på golvet ska endast finnas en tunn fet oljad yta. Kvarglömda ”sjöar” av olja härdar och 
går sedan endast att slipa bort.

5. VIKTIGT! De använda trasorna är nu förbrukade och ska läggas i blöt för att sedan 
slängas blöta. Du kan också elda upp dem. Det finns risk för självantändning om de ej 
blöts ned. Det går inte att maskintvätta trasorna rena.

6. Låt nu golvet torka/härda i minst 5–8 timmar, gärna över natten. Om du vill ha en nå-
got glansigare yta kan du med fördel torrpolera golvet med en vit polerpad. Vänta gärna 
en vecka med att lägga på mattor samt att städa med våta städmetoder.

Följer du anvisningarna ovan så kommer du att få ett golv som ger dig en härlig trä-
känsla och som är motståndkraftigt mot nedsmutsning.

Lycka till!


