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Hur gör man?

Lacka trägolv

Så lackar du trägolv
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Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets
ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster. Genom att
använda olika glanser kan du få ett golv som blir både spännande
och vackert. Beckers Golv & Parkettlack ger dina parkett-, trä-,
eller brädgolv den rätta träkänslan med lyster och slitstyrka. De är
lätta att använda och har ingen besvärande lukt. Efter slipning och
dammsugning är golvet klart att lacka.

Det här behöver du för att lacka trägolv
1. Slippapper, kornighet 120–180 och 180–240 2. Förlängningsskaft med hållare för slippapper
3. Knäskydd 4. Munskydd 5. Bred golvlackpensel 6. Roller och rollerbygel med förlängningsskaft
7. Pensel 8. Skyddsglasögon 9. Handskar 10. Mikrofibertrasa.
Dessutom behöver du: Inomhustvätt, Golv & Parkettlack, stålspackel och maskinslip.

Enkla steg till ett
perfekt resultat
Med matt Golv & Parkettlack får du
samma sköna känsla som ett oljat golv.
Samtidigt blir golvet tåligt mot både
klackar och tappade leksaker. Vill du att
golvet ska skina och gnistra väljer du
den blanka kvaliteten. Nya obehandlade
trägolv eller helt avslipade golv kan också
betsas (se separat arbetsråd om betsning).

Obehandlade,
trärena golv
1. Rengör

Rengör golvet noga från smuts och damm.
Låt det torka ordentligt.

2. Grundlacka

Grundmåla med Golv & Parkettlack outspädd. Slipa lätt med slippapper.

3. Lacka

Stryk golvet två gånger med Golv &
Parkettlack. Mellanslipa gärna före sista
lackningen med ett medelfint slippapper.

Tidigare
behandlade golv
1. Rengör och slipa

Slipa bort smutsfläckar med ett fint slippapper. Rester av polish och fett måste tas bort
noggrant. Tidigare lackade trägolv tvättas
grundligt med Inomhustvätt. Spraya på
Inomhustvätt, låt verka 2-3 min. Torka av
med en fuktig mikroduk. Mycket feta ytor
kan behöva ytterligare en behandling.
Slipa blanka partier i golvet så fäster lacken
bättre. Gamla parkettgolv slipas av med
maskinslip. Sopa och dammsug därefter
golvet. Laga eventuella sprickor och spikhål
med Plastiskt trä.

2. Grundlacka

Se till att lacken är rumstempererad och
väl omrörd. Stryk ut lacken flödigt 2-3
gånger, använd en bred golvlackpensel.
Grundlacka golvet med Golv & Parkettlack outspädd. Mellanslipa med ett
medelfint slippapper.

3. Lacka

Färdiglacka 1 eller 2 gånger med Golv &
Parkettlack. Vänta 1–2 dygn med att ställa
tillbaka möblerna. Tyngre möbler, som
soffor och sängar, bör ställas tillbaka först
efter ca 1 vecka. Maximal hårdhet uppnås
efter ca 1–2 månader.

Att tänka på

»» Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden. Läs gärna
även färgfaktabladet för respektive
produkt på beckers.se.
»» Är det starkt solsken bör persiennerna
dras ner eller fönstren täckas eftersom
lacken annars kan torka ojämnt.
»» Möblera tidigast 1–2 dygn efter sista
lackningen.
»» Glöm inte att skaka Golv & Parkettlack
före användning, låt vila tills luftblåsorna försvunnit.
»» OBS! Undvik behandling av genomimpregnerat parkettgolv och orientaliska
träslag.
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