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Skötsel och underhåll – lackade bambugolv 
 
Allmänt 

Det är en bra idé att placera fotskrapor utanför dina entréer för att se till att det inte kommer 

in grus och småsten på bambugolvet då det snabbt skulle synas på golvet. 

Placera ut ”promenadmattor” inomhus för att förhindra att vatten och snöslask ligger kvar på 

bambugolvet. Alla föremål som står på golvet, t.ex. bord, stolar, stora blomkrukor, sopkärl 

osv. måste förses med möbeltassar i filt för att undvika repor och märken. Montera 

hjulplattor under kontorsstolar eller byt ut hjulen mot gummihjul avsedda för trägolv. 

 
Skötsel efter läggning 

Innan du använder det lackerade golvet är det bra att behandla golvet med en omgång 

lackvård. Holse & Wibroe A/S rekommenderar WOCA Master Care för lackerade golv för att 

skydda lacket mot slitage och repor och därmed förlänga lackets och golvets livslängd. 

Använd Master Care två till sex gånger per år beroende på hur mycket slitage golvet utsätts 

för. 

 
Arbetsbeskrivning 

Följ anvisning enligt burk. 

 

 
Daglig rengöring 

Använd en dammsugare, kvast eller mopp för normal rengöring. Om golvet ska tvättas, 

använd WOCA Lacksåpa. Tvätta med en urvriden trasa (inte en mikrofiberduk!) eller mopp. 

Använd så lite vatten som möjligt. Eftersom WOCA Lacksåpa inte lämnar efter sig något 

vårdande skikt kan du tvätta golvet så ofta det behövs. 

 
Underhåll 

Hur ofta golvet ska underhållas beror på hur mycket användning/slitage det utsätts för, men 

det är viktigt att golvet lackeras om innan originallacket har slitits bort, särskilt när det gäller 

vitpigmenterade ytor. Om ovanstående skötselanvisningar följs kommer du förmodligen aldrig 

att behöva lacka om golvet, men om det skulle bli aktuellt ska du göra så här: 

 
1. Rengör golvet noggrant med WOCA Intensiva Wood Cleaner och finns det rester av 

såpa på golvet avlägsnas dessa med vatten blandat med 32 % ättiksyra (2 dl till 10 l 

vatten). 

 
2. Mattslipa hela golvet med sandpapper med kornstorleken 120–180. Före lackeringen 

måste ytan vara helt ren från slipdamm. 

OBS! Tänk på att vissa typer av UV-lackade golv har en hård lackyta som kan vara svår att 

slipa så att den blir matt, vilket kan ge dålig vidhäftning vid omlackering. 

 
3. Applicera lacket jämnt med pensel eller roller. Holse & Wibroe A/S rekommenderar 

vattenbaserat eller oljebaserat WOCA golvlack och vilket du ska välja beror på underlaget och 

tidigare behandling (ring för mer information). Applicera alltid två omgångar med lack. Mellan 

lackeringarna slipar du med sandpapper med kornstorleken 120. 

 
4. Möblerna kan flyttas tillbaka efter cirka 24 timmar. 
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Framtida inomhusklimat 

 

Den optimala miljön för bambugolv (och trägolv i allmänhet) är en relativ luftfuktighet i 

rummen på 50 %. Under kortare perioder kan den variera mellan 35 % och 65 %, dock aldrig 

under eller över. Lägre luftfuktighet kan göra att golven krymper för mycket medan högre 

luftfuktighet kan leda till att golven expanderar för mycket. 

 

Om du är osäker på den relativa luftfuktigheten i ett rum kan du skaffa en hygrometer eller 

kontakta en fackman. 


