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SERVICE OCH REPARATIONER AV KÄHRS TRÄGOLV

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet och sitt vackra utseende bör de underhållas med 
några enkla metoder. Den här informationen finns tillgänglig i Kährs underhållshandbok på 
www.kahrs.com.

Den här handboken ger en beskrivning av det fullständiga utbudet av service- och 
reparationsprodukter för professionella golvläggare. I dokumentet anges riktlinjer och 
rekommendationer som låter professionella golvläggare utföra små reparationer av 
intrycksmärken, rätta till olåsta Woodloc 5S®-fogar och byta trasiga stavar.

Dessutom informerar vi i handboken om hur ett fullständigt byte av skadade brädor går till, 
både för traditionella T&G-fogar, Kährs Woodloc-fogar och Kährs Woodloc 5S®-fogar.
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REPARATION
Partiell reparation av Kährs lamellparkett och 
fanérgolv:
•  Behandla små ytrepor och skrapmärken med Kährs 

Lackrefresher. 
•  Något djupare repor måste först behandlas med Kährs 

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

spruckit. Smuts kan samlas i ”håligheter” i borstade 
produkter. Avlägsna smuts från enskilda områden med en 
liten borste och Kährs Spray Cleaner. Förutom detta kan du 
hantera golv med borstade brädor precis som andra lackade 
produkter. Överlackera golven med Kährs Lack. De borstade 
delarna innehåller naturligt mer lack och behåller sitt borstade 
utseende även efter överlackeringen, om än i mindre grad. 
Kährs Lackrefresher kan användas för underhåll, men glansen 
kommer att öka gradvis.

•  Fyll i djupa hack, repor och sprickor med Woodfiller eller Kährs 
smältvax i passande färg och lackera med med Kährs Touch-
up Lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eller 
brädorna bytas ut.

RENOVERING
Renoverande ytbehandling på trägolv:
Mikrorepor. Om små områden med lack har blivit repade (under 
stolar osv.) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. 
Detta döljer mikroreporna. Vid fukttorkning försvinner 
Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs lamellparkettgolv och fanérgolv:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller av annan 
orsak måste repareras, sker detta bäst genom att de skadade 
brädorna byts ut. Brädor med Woodloc®-fogar är enkla att byta 
ut. Detta är extra lämpligt för infärgade brädor eller brädor med 
särskild ytbehandling.

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

Renovering med Kährs Lack (överlackering):
Huvudorsaken till överlackeringen är att golvet behöver 
”fräschas upp” efter många års användning. Ytan som ska 
lackeras måste rengöras grundligt med Kährs Spray Cleaner. 
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande 
skurborste (röd rondell) och Kährs Remover för att se till att 
golvet är fritt från fett och smuts. Ta bort eventuell Kährs 
Lackrefresher med Kährs Remover. Polera sedan ned alla rester 
av refreshern med fint (grovhet 150) sandpapper eller en 
slipskiva (grovhet 150) innan överlackeringen. Under 

överlackering får temperaturen i rummet och lacken inte vara 
lägre än 14 °C. Hela golvytan måste överlackeras för att det inte 
ska bildas ojämnheter i lacken. Applicera lacken med en rulle 
eller lackborste. Vid överlackering räcker det med ett lager för 
att täcka fogar och skydda från vatten. Kom ihåg att ytan som 
ska överlackeras inte får ha behandlas i förväg med vax, polish 
eller liknande. Detta försämrar fästförmågan, vilket innebär att 
golvet då måste slipas ned till rent trä.

Innan överlackering appliceras lacken på ett provområde för att 
testa fästförmågan. Om golvet tidigare har överlackerats följer 
du lacktillverkarens instruktioner. Om golvet sannolikt kommer 
att utsättas för hårt slitage används flera lager lack.

Golvet kan beträdas försiktigt cirka åtta timmar efter 
lackeringen. Mattor kan läggas på golvet en vecka efter 
lackeringen. Var försiktig med spillt vatten på nylackade ytor 
under den första veckan eftersom det kan orsaka permanenta 
fläckar. Följ alltid instruktionerna för den specifika produkten.

Observera att överlackering ger en mer ”plastig” yta än ett 
fabrikslackerat golv, och att repor syns tydligare eftersom 
lacken som används för överlackeringen tål repor sämre. 
Överlackering genomförs inte i en dammfri miljö, så det finns 
risk att dammpartiklar fastnar i ytan och bildar små bulor som 
blir synliga när lacken torkar.

Grundrenovering av trägolv:
Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras 
går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på 
nytt.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

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

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering 
görs.

! Vid överlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats 
med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack 
och fabrikslack inte garanteras.

Obs! Vid all slipning av trägolv finns risk att träfaneret 
avlamineras.

Detta bör alltid framföras skriftligt till konsumenten innan 
renoveringsarbetet påbörjas.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – LACKADE GOLV
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RENOVERING 
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
oljebehandling. För mycket smutsiga icke-infärgade golv:
1. Rengör golvet och se till att lösa partiklar tas bort.
2. Applicera Kährs Satin Oil på ytan och sprid ut den rikligt och 

jämnt med en garnmopp. 
3. Polera golvet med en grön rondell. 
4. Avlägsna överflödig olja med en gummiskrapa eller trasa.
5. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
6. Polera golvet med en trasa som placerats utanpå en vit 

polerrondell för att ta bort eventuell överflödig olja. 

Upprepa det sista steget vid behov. Tänk på att två tunna lager 
olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för 
mycket olja blir ytan klibbig. När golvet har torkat i 5 timmar kan 
du använda det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan 
flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 timmar innan du flyttar 
tillbaka mattor och tyngre möbler.
 
Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

RENOVERING AV GOLV MED KRAFTIG STRUKTUR
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
oljebehandling. 
1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en 

Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för 
hård borste. Annars kan träets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller 
våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta 
smutsen från ytan. 

4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel 

en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs Satin Oil på ytan med en 

maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell 
(150–180 varv/min)

8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om golvet är mycket slitet kan det vara nödvändigt att upprepa 
steg 7 och 8.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min). Detta görs för 
att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt 
lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig. 

Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40–80 m²

RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
behandling med pigmenterad Satin Oil.
1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en 

Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för 
hård borste. Annars kan träets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller 
våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta 
smutsen från ytan. 

4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en 

maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell 
(150–180 varv/min)

6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs pigmenterade Satin Oil 

på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med 
en vit rondell (150–180 varv/min)

8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du steg 7 och 8. 
Pigmenterad Satin Oil kan appliceras maximalt 3 gånger, 
eftersom för tjocka lager ger en klibbig yta.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min) Detta görs för 
att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt 
lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig. 
 
Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

Obs! Det finns en risk för självantändning vid kontakt med 
organiska material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande 
isoleringsmaterial etc.) på grund av självtorkande oljeinnehåll. 
Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste 
läggas i vatten omedelbart efter användning för att undvika 
självantändning.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – OLJADE GOLV
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REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK

MINDRE REPOR OCH SKRAPMÄRKEN
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SMÅ INTRYCKSMÄRKEN DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR

Vid reparationer av djupa hack, repor och sprickor måste 
kanterna på de skadade områdena först rengöras från skarpa 
kanter eller lösa partiklar. Detta görs med en skalpell.

När du reparerar ett hack eller liknande kan du använda 
antingen Woodfiller eller Kährs smältbara vax.

Vid reparationer måste du alltid följa instruktionerna på de olika 
produktförpackningarna.

Mer information finns på www.kahrs.com.


