
Wallmann Sverige AB
Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

UNDERHÅLLSGUIDE

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Detta är en skötsel- och underhållsguide för oljebehandlade trägolv från Wallmann. Vi rekommenderar 
att du använder Osmos produkter för skötsel och underhåll. Du kan köpa Osmo underhållsprodukter i 
golvaffärer och byggvaruhus. Följ dessa instruktioner för att säkerställa att den hårdvaxbehandlade 
ytan förblir hållbar, vacker och lättskött.

Generellt 
Ytor som utsätts för kraftigt slitage på offentliga 
områden skall efter en viss tid rengöras och 
behandlas på nytt. Vi rekommenderar att du under 
det första året inspekterar golven och bedömer om 
och var efterbehandling behövs. Detta bör göras 
6-8 månader efter avslutad behandling eller tidigare 
beroende på lokal och slitage.

I en hall ska alltid en dörrmatta installeras som samlar 
upp så mycket torr och blöt smuts som möjligt.

Använd alltid så lite vatten som möjligt eftersom det 
kan skada träytor. 

Om större delen av en yta är så hårt sliten att 
behandling med Osmo Underhållsvax inte räcker, 
kräver det periodiskt underhåll.

Regelbunden rengöring 
Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är lätta att 
rengöra. Lös smuts avlägsnas regelbundet med en 
dammsugare.

Avtorkning (produktbild 1)
Avtorkning vid behov görs enkelt med Osmo 8016 
Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsel / ca. 10 ml 
produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd en hårt 
urvriden mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning (produktbild 2, 3, 4) 
Osmo Underhållsvax används vid behov efter torkning 
för att fräscha upp den hårdvaxbehandlade ytan – 1 
liter räcker till cirka 70-100 m². Behållaren skakas och 
medlet appliceras i ett mycket tunt lager (1-2 tsk. Per 
m²) på den rena, torra ytan med golvrengöringssats 
eller Osmo Easy Pad (kan sättas på mopphuvudet).

OBS: Vid lätt pigmenterad eller vid annat pigment än 
vitt golv används 3029.

Borttagning av envisa fläckar
(produktbild 2, 3, 6)
Envisa fläckar som t.ex. skomärken tas enkelt bort 
med Osmo Underhållsvax. Behållaren skakas och 
medlet förs på en Osmo Superpad vit eller en Osmo 
Easy Pad, fläcken gnuggas och den upplösta fläcken 
torkas bort. Osmo 3029 Underhållsvax fås också som 
spray till lättare rengöring och underhåll.

Punktrenovering – skador/repor
(produktbild 2, 3, 6, 7)
Om ytan har fått mindre skador/repor, är det 
som regel tillräckligt att rengöra och påföra ny 
hårdvaxolja. Om det inte är tillräckligt kan du göra 
följande:

A. Skador/repor slipas ner med fint sandpapper, 
t.ex. korn 100-150. 

B. Den slipade ytan målas om med Osmo Hårdvaxs-
olja eller en pigmenterad Osmoprodukt av 
samma typ som använts vid grundbehandlingen. 
Applicera ett tunt lager med en Osmo Superpad 
vit, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad.

C. Låt det torka i cirka 12 timmar eller cirka 24 
timmar (pigmenterad produkt).

D. Om ytan verkar torr eller om den är pigmenterad, 
applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt B-C.

E. Vid behov kan en uppfräschning utföras med 
Osmo Underhållsvax över hela ytan.

OBS! Fabriksoljade golv kan variera i djup och 
färgnyanser. Gör därför alltid ett test på en kapad 
golvskiva av samma typ innan renovering påbörjas. 
Provet ska alltid utvärderas i torrt tillstånd.

Underhåll 
(produktbild 1, 2, 3, 4, 5)
Minst en gång per år, eller vid behov på grund 
av slitage eller kraftigt smutsad yta, bör den 
hårdvaxbehandlade ytan fräschas upp maskinellt 
med Osmo Underhållsvax.
A. Lös smuts avlägsnas med en dammsugare eller 

mopp.
B. Rengör ytan noggrant med Osmo 8016 
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rengöringsmedel blandat med vatten doserat upp 
till maximalt 1:1, beroende på hur smutsigt golvet 
är, och maskin och röd rondell.

C. Låt ytan torka i minst 30 minuter innan 
underhållet börjar. Ytan måste vara helt torr.

D. Skaka behållaren noggrant och applicera eller 
spraya Osmo Underhållsvax på en mindre yta.

E. Maskin: Applicera produkten i ett tunt lager (1-2 
tsk. per m²) och gnid in den i ytan med maskin och 
vit rondell.

F. Mopp: Applicera produkten i ett tunt lager (1-2 tsk. 
per m²) genom att använda en rengöringsmopp  
med aktiv fiberduk (mopphuvud, bild 4 - 2).

G. Torka/släta ut eventuell överskottsprodukt för en 
slät yta med en Osmo Easy Pad luddfri trasa.

H. När ytan har torkat i ca 1 timme är den klar för 
användning.

I. Vill man ha mer glans kan ytan poleras. Polering 
till önskad glansgrad sker med maskin och 
vit rondell. Vid för kraftig polering kan ytan 
omedelbart upplevas som glatt. Det försvinner 
dock när golvet tvättats ett par gånger.

Periodiskt underhåll 

(produktbild 2, 3, 8, 9, 10)
Det är viktigt att ytan är helt torr innan applicering 
av ny hårdvaxolja. Rester av Osmo Underhållsvax kan 
ge ett mjölkaktigt utseende. Börja därför alltid det 
periodiska underhållet genom att utföra steg A-C 
enligt beskrivningen kallad Underhåll ovan.

Om den skadade ytan är pigmenterad måste skadan 
punktrenoveras innan den slutliga behandlingen.

A. Applicera ett mycket tunt lager Hårdvaxolja av 
samma typ som använts vid grundbehandlingen 
med en Osmo Golvborste eller Osmo Rullset till 
golvet. Vid maskinell behandling appliceras ett 
tunt lager med en Osmo Prof. Spatel, därefter 
poleras ytan med maskin och vit rondell. 
Eventuella stänk och överskott längs kanter och 
i hörn som rondellen inte kan ta, torkas med en 
Osmo Easy Pad.

B. Låt golvet torka i cirka 12 timmar eller cirka 24 
timmar (pigmenterad produkt) före användning. 
Till vitvaxade ytor används Osmo 3087 
Underhållsvax i stället för 3029.

1
Osmo 8016  
Rengöringsmedel

2 
Osmo 3029/3087
Underhållsvax

3
Osmo Easy Pad

4
Osmo Rengöringsset 
till golv

5
Osmo FloorXcenter 
och rondeller

6
Osmo Håndtag og 
Superpads (fleece, 
vit, röd, grön)

7
Osmo Penslar

8
Osmo Golvborste

9
Osmo Rullset till golv

10
Osmo Prof. 
Spartel

1. Torrmopp till damm
2. Aktiv fibertrasa för applicering 

av underhållsprodukter
3. Micromopp för våtrengöring
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