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Skötsel och underhåll av oljade bambugolv   

 

 

 

Allmänt 

Oljebehandlade bambugolv har en mycket speciell ytbehandling som bidrar till ett behagligt och 

naturligt inomhusklimat. För att du ska kunna njuta av ditt oljade bambugolv i många år kan det vara 

bra att behandla bambugolvet ordentligt direkt efter att det har lagts. Med rätt behandling blir 

bambugolvet mycket lättare att rengöra och mer hållbart, eftersom såpan inte bara rengör golvet utan 

också bildar ett osynligt skyddande slitlager som skyddar bambuns yta och gör bambugolvet mer 

motståndskraftigt mot smuts.  

 

Skötsel efter läggning 

Ditt bambugolv har behandlats med olja på fabriken, men det rekommenderas att du behandlar golvet 

med Woca Underhålls olja före användning, enligt beskrivningen nedan.  

Bambu Extreme™ med olja ska alltid slipas med sliba net(180) och sedan oljas in innan det används. 

 

Normal rengöring 

För daglig rengöring kan du använda en sopkvast eller dammsugare. Alla golv bör torkas regelbundet 

med en hårt urvriden fuktig trasa. För att rengöra oljade bambugolv blandar du WOCA Natur Såpa eller 

WOCA Oil Refreshing Såpa med vatten (steg enligt burk).  

WOCA Natur Såpa eller WOCA Oil Refreshing Såpa har två funktioner: Den rengör bambugolvet 

samtidigt som den fungerar som ett osynligt slitlager på träet och gör ytan mer motståndskraftig. Kom 

ihåg att alltid använda två hinkar – en för såpvatten och en för rent vatten för att skölja de smutsiga 

trasorna eller moppen.  Det är viktigt att alltid torka golvet med en trasa eller en mopp som är vridna i 

såpvatten.  

 

Grundläggande rengöring 

Om bambugolvet har försummats eller blivit mycket smutsigt kan du rengöra det med WOCA  

Intensiva Wood Cleaner. Trärengöringen blandas med vatten (steg enligt burk). I det här fallet 

används också två hinkar. Omedelbart efter rengöringen med trärengöring torkas golvet med  

WOCA Natur Såpa eller WOCA Oil Refreshing Såpa för att återställa det skyddande slitlagret. 

 

Fläckborttagning 

Svåra fläckar kan tas bort med WOCA Fläckborttagaren. Spreja fläckborttagningsmedlet på fläcken och 

låt det sitta kvar en stund för att lösa upp fläcken. Vid behov upprepas behandlingen. 

Vätska som trängt djupare in i plankan kan tas bort genom att lätt slipa plankan med grovt 

sandpapper, men detta kräver att det slipade området efteråt behandlas med Trip Trap Underhålls 

Olja.  

 

Vårda med WOCA Underhålls Olja eller WOCA maintenance Oil 

 

Efter en tid kan det oljade golvet börja se lite slitet och matt ut, och då bör det behandlas med lite 

WOCA Underhålls Olja eller WOCA Maintenance Oil.     

 

Innan du behandlar golvet med olja ska du rengöra det med WOCA Intensiva Wood Cleaner blandat i 

vatten (steg enligt burk). Låt golvet torka under några timmar. Se till att golvet är helt torrt innan du 

oljar in det.  

 

WOCA Underhålls Olja eller WOCA Maintenance Oil fördelas på golvet med en rondell, roller, 

bomullstrasa eller polermaskin och poleras in i plankan för hand eller med en polermaskin.  
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Vid behov kan behandlingen upprepas. Plankan måste vara mättad med olja och ha en silkesmatt yta. 

Se till att oljeresterna poleras in ordentligt i plankan. Använd luddfria bomullstrasor eller vita 

polerrondeller för detta ändamål. 

 

Obs! Oljeindränkta trasor ska omedelbart kasseras efter användningen. Bränn eller tvätta 

trasorna – stor risk för självantändning. 

 

För H&W:s vitoljade golv används WOCA’s ”vita” serie. 
 

 

 

Framtida inomhusklimat 

 

Den optimala miljön för Bambugolv (och trägolv i allmänhet) är att hålla en relativ luftfuktighet i 

rummen på 50 %. Under kortare perioder kan den variera från 35 % till 65 %, dock aldrig under eller 

över. Lägre luftfuktighet kan leda till 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. 

 

 


