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Underhåll och Städinstruktioner - Golv

Städning

Vi rekommenderar underhållsprodukter avsedda för DalaFloda EasyCare golv, EasyCare Kit.
 
Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet och sedan torka ytan med vat-
ten och Osmo rengöringsmedel. Moppen ska vara väl urvriden innan användning. Golvytan ska 
vara torr inom 1-2 minuter efter torkning, om det tar längre tid för golvet att torka så har du     
vridit ur trasan/moppen för dåligt. Använd med fördel Osmo´s mikrofi bermopp. 

Osmo rengöringsmedel artnr 8016  
Osmos rengöringsmedel är ett effektivt och biologiskt nedbrytbart koncentrat som ska spädas 
med ljummet vatten. Rengöringsmedlet innehåller inga lösningsmedel utan är istället baserat på 
naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återställer träytor. 
Dosering 
• Vid veckostädning i bostadsmiljö:  1-2 kapsyler per 5 liter vatten.   
• Vid städning av ytor med högt slitage:  1-2 kapsyler per 1 liter vatten.  
• Vid städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade: 1:2 till 1:1-blandning med vatten. 
   Eftermoppa sedan ytan med en blandning om 1-2 kapsyler per 5 liter vatten.   
• Vid borttagning av enstaka fl äckar:  1:1-blandning. 

Underhåll 

Osmo underhållsvax rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta på ditt EasyCare-golv 
från DalaFloda. Det är enkelt att applicera, mycket drygt, snabbtorkande och nästan helt luktfritt. 
Vaxet lämnar inga kanter och kan därför användas partiellt vid entréer, gångstråk eller andra stäl-
len med stor påfrestning. Används när golvet behöver extra omvårdnad.

Rengör ytan med en torr städmetod, dammsug eller torrmoppa. Större ytor ska även rengöras 
med Osmos rengöringsmedel, se rekommenderad dosering, blandat i ljummet vatten och mop-
pas med väl urvriden mopp.

Se till att golvytan är helt torr innan du använder vaxet. 

Osmo underhållsvax artnr 3087
Osmo underhållsvax rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta på ditt EasyCare-golv 
från DalaFloda. Det är enkelt att applicera, mycket drygt, snabbtorkande och nästan helt luktfritt. 
Vaxet lämnar inga kanter och kan därför användas partiellt vid entréer, gångstråk eller andra stäl-
len med stor påfrestning.



Initialbehandling

Lägg ett tunt och jämnt lager vax på golvytan med en mopp. Gnid in vaxet i golvets fi ber-rikt-
ning. Arbeta i etapper om 3-5 kvadratmeter, från vägg till vägg. Avlägsna eventuellt överskott av 
vax med luddfri trasa. Låt behandlingen torka i 2-4 timmar. Undvik att lägga mattor på golvet de 
första 14 dagarna.
 
Periodiskt underhåll 

Sker efter behov och för att fräscha upp ytan. Hela golvet kan behandlas vid en initialbehandling 
eller bara den del som utsatts för större slitage så kallad periodisk behandling.

Enstaka svårare fl äckar  

Borttagning av enstaka fl äckar sker genom att gnugga med underhållsvax. Häll ut lite underhålls-
vax i en Easy Pad eller en trasa. Torka/gnugga bort fl äcken men se till att inte lämna något över-
skott av vax. Vid svårare fl äckar kan ibland ett grövre redskap som rött skurblock behövas för att 
uppnå maximalt resultat. Låt vaxet torka in i 2-4 timmar. 

Reparation - Skador och slitage

Ett slitet eller skadat golv som behöver renoveras behandlas med Osmo reparationsspackel. Os-
mos produkter hittar du i välsorterad golvbutik, färghandel och bygghandel. 
Ytor som är helt nedslitna ska omgående renoveras för att inte träet ska ta skada. En partiell re-
novering av djupa repor och hål görs med Osmos reparationsspackel. Samtliga av Osmos spackel 
är blandbara med varandra, för att möjligheten att skapa den nyans som stämmer överens med 
golvytan. 

Rengör skadan och applicera reparationsspackel i skadan. Låt torka i minst 12 timmar. Slutbe-
handla sedan med Osmos hårdvaxolja. 
Vid skador på färgade golvytor som gör att träets egen färg lyser igenom ska man slipa dessa om-
råden helt trärena. Avsluta med att putsa med fi nt slippapper korn 120. Slipa i träets fi berriktning. 
Ta bort damm och applicera ett tunt lager med Osmo Transparent Dekorvax. Låt torka i minst 24 
timmar. Slutbehandla sedan med Osmo hårdvaxolja. 

Alla trasor, moppar och liknande som du använt ska hanteras som brandfarligt material.
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