Oljade och lackade trägolv
Trä är ett vackert och i allra högsta grad levande material. Som alla naturmaterial ändras utseendet i
takt med tidens gång. Faktorer som ljus och användning påverkar hur snabbt träet mognar och
ändrar nyans. Med tiden blir våra golv ofta än mer rustika och äkta!
Med bevarade sprickor, behandlade kvisthål och en hårt borstad yta uppnår man resultatet av ett
äkta trägolv! Våra golv är med sin extremt rustika yta så nära naturen man kan komma. Produkterna
innehåller stora sprickor, markerande kvistar samt en näst intill naturnära yta med ojämnheter och
öppna fibrer.
Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter tex en matta ligga på samma
ställe direkt efter installationen en längre tid kan det uppstå färgdifferens. Temperatur och fuktighet
påverkar hur träet krymper och sväller. Därför är det viktigt att alltid installera golvytan flytande, dvs
att ha en rörelsefog runt hela golvytan samt andra fasta föremål som trappor, köksöar m.m.
Montering
-

Läs alltid läggningsmanualen före installation
Paketen innehåller vanligtvis 2-4 delade brädor
Säkerställ att underlaget är jämnt enligt branschens regelverk
Vid golvvärme, var noga med att bruka efter branschens regelverk. Golvytan får aldrig
överstiga 26°C då träet lätt spricker eller ytskiktet kan släppa från konstruktionen.
Besök www.nqdfloors.se för mer information

Skötsel och underhåll
-

Trä är ett levande och vackert material. Det är viktigt att vara varsam och skydda golvet mot
påfrestningar som slitage och väta.
Oljade produkter ska installationsoljas efter läggning för att produktgarantin ska gälla
Det är viktigt att använda rätt städ- och underhållsprodukter för respektive produkt
Besök www.nqdfloors.se för mer information

Oljade trägolv
Trägolv som är oljade kräver kärlek i form av underhåll. Beroende på hur mycket slitage, påfrestning
och solljus golvet utsätts för krävs att man underhåller golvytan därefter. Vid installation på
golvvärme krävs oftast mer kontinuerligt underhåll. Oljan är ett skyddande lager för både yttre
påfrestning och att träet inte ska torka skyndsamt. Att underhållsolja ett golv är viktigt för att träet
ska mogna i sin rätta takt.
Oljade trägolv som har en hårt borstad och rustik yta kommer mogna mer med tiden. Sprickor och
kvistar kommer utvecklas naturligt ju längre golvet ligger. Vissa golvbrädor kan upplevas sträva då
strukturen i golvet medvetet har tagits fram.
Lackade trägolv
Trägolv som är lackade kräver oftast mindre underhåll än oljade och vaxade ytor. Våra lackade
produkter är borstade vilket gör att träets ådringar skall synas. Tänk på att en skada som trängt
genom lacken är svår att laga och kräver oftast specialkunskaper och särskild utrustning.
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