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SKÖTSELRÅD FÖR OLJADE GOLV 
Oljade med Kulturhantverkarnas golvolja  

 

____________________________________________________________________________________________________
 
 

Ett golv oljat med Kulturhantverkarnas Golvolja är ett levande och vackert golv där ytan kan vårdas, underhållas 
och repareras. Oljan är det som skyddar golvet, så den olja som finns i golvet skall man vara rädd om. Det gör att 
det är väldigt viktigt att man använder rätt produkter när man städar och underhåller golvet. 
Slitage och städning sliter på oljans ytskikt varför man ibland måste tillföra mer olja för att bibehålla glans och 
lyster. 
 
Städning: 
När man städar ett trägolv är det viktigt att man använder så lite vatten som möjligt, och att vattnet man använder 
inte är hett. 
Då linolja är känsligt för alkaliska / basiska produkter skall man använda ett PH-neutralt eller svagt surt 
rengöringsmedel, tex Ajax eller Yes handdiskmedel. 
Dammsug noga och använd sedan en väl urvriden mopp. 
Se till att det efter moppningen inte finns vatten kvar på ytan. Det torkas i så fall upp med torr skurduk. 
 
Underhållsboning: 
Golv behandlade med Kulturhantverkarnas Golvolja är i högsta grad ett levande golv. Därför är det svårt att 
generellt säga när underhållsintervallet ligger exakt, men i hemmiljö är 12-24 månader oftast lagom.  
 
Rengör golvet noga, till denna grovstädning kan man använda Kulturhantverkarnas Såpa. 
Vid behov så putsas golvet med fint sandpapper, minst korn 180. Dammsug mycket noga och torka med lätt fuktig 
trasa. 
Vät en skurduk med Kulturhantverkarnas Golvolja och polera ut över golvet. Torka hörn och kanter för hand. 
Finns det en pigmentering som behöver bättras tillsätter man lite pigment av samma nyans i oljan. Vid oljeboning 
av pigmenterade golv slipas inte golvet alls. Låt oljan verka i 20 minuter. 
Torka golvet alldeles torrt med trasor som inte ”luddar”, byt duk flera gånger. Låt golvet vila i ett dygn, därefter är 
det klart att tas i bruk. 
 
Repor och skador: 
Alla golv råkar ut för repor och skador sett över tid. På ett oljat golv kan mindre skador och repor ”repareras”. 
Det finns två olika typer av skador, dels en tryckskada som tex kan uppkomma när man tappat 
ett tungt föremål och träet tryckts ihop. Dels en repskada som uppkommit av att ett vasst föremål dragits över 
golvet. 
 
Vid en tryckskada väter man en handduk och lägger över skadan. Låt handduken ligga i ca 15 minuter. Sedan 
stryker man försiktigt med ett strykjärn värmt till två prickar. Fukten och värmen gör att träet reser sig igen. Låt det 
torka och slipa lätt med ett fint våtslippapper, korn 400, ta sedan lite olja på en trasa och gnid in över skadan. 
 
Vid en repskada slipar man lätt med ett fint slippapper. Därefter tar man lite olja och gnider in  över det skadade 
partiet. Är repan djup och man slipat långt ned i golvet så kan det bli en färgskillnad under en period innan det trä 
som ”kommit fram” när man slipade mörknat ikapp med det övriga golvet.  
 

OBSERVERA! Trasor fuktade med linolja skall spolas i hett vatten och förvaras i eldfast kärl med lock 
alternativt brännas då det finns risk för självantändning. 
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