
 
 

 

 

Vanliga frågor och svar 

  
Först några generella tips för att på bästa sätt ska undvika onödigt slitage golvet?  

• Planera för en bra entrélösning, genom att använda entrémattor av hög kvalité.  

• Anpassa storleken på din entré efter vilket behov du faktiskt har.  

• Torrstäda regelbundet bort löst damm, smuts, sand och grus. Under slaskiga perioder bör man 
vara lite mer frekvent med att fuktmoppa och utföra underhåll av golvytan. Detta gäller speciellt 
vid entréer och gångstråk.  

• Lägg aldrig tillbaka mattor och andra täckande föremål innan hela ytan är torr efter städning med 
fuktad mopp.  

• Använd aldrig för mycket vatten vid fuktmoppning på golv av trä.  

• Se till att redskap är hela och rengjorda innan de används.  

• Förse stol och möbelben med filttassar. Ha någon form av golvskydd under stolar med så kallade 
länkhjul.  
 

• Dra eller skjut inte tunga föremål direkt på golvytan. Lyft och lirka upp dessa på en matta eller en 
skyddande skiva. Förflytta sedan föremålet dit det ska utan att dra det över träytan. Se till att 
avlägsna all lös smuts innan du börjar! Exempel på en situation som ofta leder till kraftiga skador 
på golv, är när man av olika anledningar ska dra fram eller byta ut spis, kyl eller frys. Tyngden 
och/eller de hårda och ofta dåligt rullande hjulen under tunga föremål ger oundvikligt djupa 
skador på alla typer av golv.  
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Allmänna frågor och funderingar 

 

Klarar ett golv från DalaFloda att ligga i rum med större slitage, som i kök och hall?  
Ja, det går att ha ett trägolv i kök och hall. Om golvet ska monteras i hallen bör man tänka på att lägga till  
exempel klinker precis innanför dörren eller att man gör rent skorna noggrant innan man går in. Tänk på 
att golv som blir utsatta för större slitage behöver lite extra omvårdnad. Rengör och behandla golvet 
kontinuerligt med produkterna i DalaFloda EasyCare Kit.  

 

Varför är golv från DalaFloda EasyCare-behandlade och inte lackade?  
Mycket av träkänslan sitter just i golvytan och att man kan känna träet mot sina bara fötter – inte en kall 
och hård lack. EasyCare-behandlingen tränger in i träet och tätar effektivt, medan lack ligger som ett skikt 
ovanpå träet och kan få sprickor som släpper in smuts och fukt. EasyCare-behandlingen skyddar däremot 
träet effektivt och gör golvet mycket lättstädat och praktiskt taget underhållsfritt. 

 

Valet av golv bestäms även av hur jag kan forma och skapa ett personligt utseende 
med detaljer, som lister och färgval. Kan DalaFloda Group erbjuda ett komplett 
sortiment som gör detta möjligt? 
DalaFloda Group erbjuder ett komplett sortiment av panel, socklar, foder och övriga lister. Dekorvaxer från 
Osmo färgmatchar samtliga DalaFloda EasyCare golv. För att få rätt nyans till äldre golv blandas Osmos 
Dekorvax till den färg som stämmer överens med aktuellt golv. Dekorvax kan även appliceras på utvalda 
lister för en helhetslösning till rummet. 

 

Jag vill skydda socklarna från märken som exempelvis när man slår i med munstycket 
på dammsugaren. Hur gör jag då?  
På ytor som är hårt utsatta av slitage skyddar en behandling med Osmo Hårdvaxolja. 
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Frågor om golvläggning och golvvärme 

Kan man lägga ett golv från DalaFloda flytande, alltså genom att endast limma ihop 
brädorna?  
Vi rekommenderar inte denna metod. Det beror på att golvet rör sig efter årstiderna och det brukar aldrig 
bli ett bra slutresultat. Har man riktig otur kan limmet mellan två brädor släppa. Då uppstår en springa 
mellan brädorna, det kan hända var som helst i golvet. Dessutom tål inte ett flytande golv alltför tung 
möblering som bokhyllor eller piano, eftersom möblerna då låser fast golvet.  

Vilka verktyg behöver jag för att lägga in ett golv på rätt sätt?  
Du behöver hammare, slagkloss, såg, kofot, riktsnöre, skruvdragare, avståndsklossar, kilar, vinkelhake, 
tumstock, penna och trälim till ändsponten. 

Fungerar det att kombinera golv från DalaFloda med golvvärme?  
Ja det går utmärkt, om de rätta förutsättningarna finns. Monteringsanvisningar finns att ladda ner från vår 
hemsida och även Golvbranschens handbok ”Trägolv på golvvärme”. Tänk på att golvet måste skruvas fast 
i underlaget när det ska monteras ovanpå golvvärme.  

Vilken längd på golvskruven ska jag andvända till mitt golv? Kan golvet röra sig om 
det sitter fastskruvat?  
Använd 30 mm skruv till 14 mm golv som monteras på 12 mm plywood ovanpå betongplatta.  
Använd 41 mm skruv till 14, 20, 21 och 25 mm golv på plywood eller golvspånskiva ovanpå betongplatta 
och till 20 mm ädelträgolv på reglar. Använd 57 mm skruv på 21, 25 och 30 mm golv som läggs på reglar.  
Golvet kan röra sig mellan fästpunkterna vilket innebär att man får mindre springor mellan varje rad av 
brädor. En ask med 250 skruvar räcker till ca 20 kvadratmeter golv.   

Går det att lägga 20 mm ek- och askgolv på reglar c/c 600 mm?  
Ja, eftersom ek och ask är mycket hårda träslag med stor bärighet går det alldeles utmärkt att lägga 20 
mm golv på reglar med c/c avstånd 600 mm i ett bostadsrum. Vissa typer av rum och lokaler kan kräva 
tjockare golv, se förteckning över lastgrupper på vår hemsida.  
 

Går det att lägga 21 mm furugolv på reglar c/c 600 mm?  
Ja, det går att lägga dessa golv med regelavstånd c/c 600 mm om det gäller vanlig bostadsmiljö.  
Vill man ha ett ”stummare” golv eller ett golv som tål högre belastning, väljer man istället ett golv av 
dimension 25 mm, vilket vi rekommenderar i de flesta fall.  

Kan man montera ett golv från DalaFloda i uterum eller på balkong?  
Våra golv är torkade till ca 8 procent vilket är avsett för läggning inomhus, i en miljö med relativ 
luftfuktighet 30-60 procent.  
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Frågor om skötsel och underhåll 

 

Hur ska ett golv från DalaFloda skötas?  
Veckostädning består av att dammsuga och fukttorka golvet. För bästa resultat använd ljummet vatten 
blandat med Osmo rengöringsmedel, doserat enligt anvisningen på förpackningen. Vid behov bör man 
även behandla golvet med Osmo underhållsvax. Det förnyar och skapar en vattenavvisande yta på ditt 
golv.  

 

Hur ofta ska jag städa mitt DalaFloda EasyCare golv med golvsåpa? Varför kan jag 
inte använda min vanliga golvsåpa?  
Efterbehandla inte ett DalaFloda EasyCare golv med traditionell fet och filmbildande såpa. Traditionella 
såpor är ofta kraftigt filmbildande. Vilket i sig ger flammiga och i vissa fall mycket svårstädade golv. Detta 
sker eftersom smuts och damm fastnar på den feta yta som blir kvar. DalaFloda EasyCare golvet är en 
färdig produkt, klar att använda direkt efter montering. Tillverkningsprocessen gör att ytan redan vid 
leverans är mycket slitstark, smutsavvisande och tålig mot spill från kaffe, vin eller annat som kan ge svåra 
fläckar. Vid städning ska man använda Osmo Rengöringsmedel blandat med vatten.  

 

Kan jag använda mitt allroundmedel, det står på flaskan att det passar alla ytor?  
Du ska aldrig använda starka kemiskt framställda produkter. Dessa skapar i sig ett slitage på ytan, och vid 
frekvent användning kommer ytan att försämras. Ytan blir svår att hålla ren då vissa medel är så starka att 
de tar bort det naturliga skydd som finns i träet. 

 

Måste jag köpa en dyr specialprodukt för att hålla snyggt och städa i framtiden? 
Om du jämför mellan olika rengörings produkter och ser hur länge Osmo Rengöringsmedel räcker blir den i 
regel billigare än andra produkter på marknaden. Ta även med i beräkningen att det innebär en investering 
att välja ett DalaFloda EasyCare golv. Golvet kommer med rätt skötsel att hålla sig snyggt i flera 
generationer. Osmo Rengöringsmedel ser till att vårda ytan och återställa fräschören varje gång du rengör 
golvet.  
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Jag ska alltså ha olika rengöringsmedel för klinkergolvet i hallen, lackade golvet i 
sovrummet, plastmattan i förrådet och nu denna Osmo produkt för mitt DalaFloda 
EasyCare golv?  
Det behövs bara en produkt för rengöring om valet är Osmo Rengöringsmedel. Det är framställt ur 
naturens eget förråd av vegetabiliska oljor och vaxer, helt miljövänligt och allergitestat. Osmo 
Rengöringsmedel är lämplig att använda på alla typer av hårda golv av naturmaterial. Fungerar lika bra på 
till exempel sten, trä som kork. Eftersom den är minimalt filmbildande på material som vinyl och laminat 
kan Osmo Rengöringsmedel användas på den typen av ytor också. Kontrollera dock först golvtillverkarens 
egen rekommendation.  

 

Men mitt universella fläckborttagningsmedel måste jag väl ändå ha kvar? Det tar bort 
tusch, märken från skor, gummi, tuggummi, vin, kaffe och annat som lämnar fläckar?  
Det går bra att använda Osmo Rengöringsmedel för att ta bort fläckar. Är det riktigt svåra och hårt 
ingrodda fläckar så komplettera gärna Osmo Rengöringsmedel med Osmo Underhållsvax. Starka kemikalier 
förstör både på kort som lång sikt alla typer av ytor. Det blir faktiskt mer och mer svårt att hålla rent ju mer 
man använder starka kemikaliska medel. I regel finns även en varningstext om att vädra noggrant när man 
använder dessa produkter. Fel hanterade kan de vara skadliga för djur, växter och människor.  

 
Hur kan Osmo Underhållsvax ersätta ett fläckborttagningsmedel?  
Osmo Underhållsvax passar att använda vid så kallat periodiskt underhåll, med andra ord när ett kraftigare 
underhåll behöver utföras. Periodiskt underhåll kan behövas på ytor där slitaget är extra stort. Osmo 
Underhållsvax klarar att snabbt avlägsna mycket svåra och hårt ingrodda fläckar. Osmo Underhållsvax är 
nästan luktfritt. DalaFloda EasyCare Kit innehåller bland annat praktiska servetter impregnerade med Osmo 
Underhållsvax. De avlägsnar snabbt fläckar och märken på ett smidigt och enkelt sätt.   

 
De som städar och underhåller oljade golv vet vad periodiskt underhåll innebär. 
Vanligtvis måste det till specialverktyg, eller till och med polermaskiner, för att 
resultatet ska bli godkänt. Hur kan den här behandlingen med EasyCare underlätta?  
För hushållet och i normala fall behövs inga maskiner vid någon typ av underhåll på DalaFloda EasyCare 
golv. Den professionella entreprenören kan använda sina maskiner för att underlätta arbetet i till exempel 
offentlig miljö. Polermaskin och så kallad kombimaskin kan användas tillsammans med Osmos 
produkter vid städ- och underhållsuppdrag.  

 
Ska jag behålla min gamla skurborste för att komma ner i den borstade ytan som 
finns på HardPine golvet som jag valt?  
En mopp eller liknande fungerar mycket bra och är fullt tillräckligt för att rengöra golvet. Det finns ingen 
anledning att använda aggressiva städverktyg. Det är till och med så att du avråds helt ifrån att använda 
annat städredskap än mopp. Torrstäda med dammsugare och fuktstäda sedan ytan med Osmo 
Rengöringsmedel blandat enligt bruksanvisningen, med en mopp. Önskar du utföra ett kraftigare underhåll 
så låt ytan torka och moppa sedan ut underhållsvax med ny torr mopp. Rengör moppen i rikligt med vatten 
efteråt. En rengjord mopp återför inte gammal smuts på ytan som till exempel en borste. Tänk på att ett 
redskap, exempelvis en skurborste bidrar till slitage på ytan. 
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Vid underhåll av traditionella trägolv måste man flytta alla möbler, ta ut mattor och 
sedan ska underhållsoljan torka flera timmar. Lukten av underhållsolja sätter sig fast 
både på möbler, kläder. Det tar flera veckor innan den försvinner. Detta gäller väl 
även för denna typ av golv?  
Underhåll med Osmo Underhållsvax kan utföras partiellt/punktvis utan att det uppkommer synliga skarvar. 
Det finns ingen anledning att flytta möbler eller ens mattor vid underhåll om endast gångstråk och 
liknande ska behandlas. Lämpliga områden för extra omvårdnad brukar vara vid entréer, gångstråk och 
ytor som ofta slits mer än andra, till exempel vid diskbänken och där stolar är placerade. Underhållsvaxet 
torkar snabbt, doften från Osmo Underhållsvax är mycket svag. Helt torrt och doftfritt blir golvet efter cirka 
två till fyra timmar. 

 

Hur ofta ska jag städa mitt DalaFloda EasyCare golv med Osmo Rengöringsmedel 
och Osmo Underhållsvax?  
Det är helt beroende av vilket slitage ytan utsätts för. Tänk på att er entrélösning kan vara avgörande för 
hur ofta ytan behöver städas och vilket underhåll som är att rekommendera.  

 

Om jag väljer ett lackat trägolv, då slipper jag allt vad underhåll heter. Visst är det 
enklast?  
Ett DalaFloda EasyCare golv ger maximalt skydd mot mekaniskt slitage och har en mycket motståndskraftig 
yta mot smuts. Dessutom är det i regel möjligt att renovera ytan utan att hela ytan måste slipas om. All 
renovering är beroende av hur kraftiga och på vilket sätt skador uppstått. En ytbehandlingsprodukt 
anpassad till naturmaterialet trä utnyttjar bättre träets egen fiberstruktur, repor och märken blir inte så 
tydliga. Ett lackat golv måste slipas om när skador uppstår. Det är därför mycket vanligt att en lackad yta 
ser nedsliten ut innan man renoverar den. Lackade golv kräver skötsel och underhåll genom städning och 
periodiska underhåll. Städning av lackade golv utförs med mopp, och med det medel som respektive 
golvleverantör rekommenderar. Vid fel städprodukter kan golvet bli flammigt och svårstädat. Allt periodiskt 
underhåll måste utföras på hela golvytan vid ett tillfälle, annars uppkommer synliga skarvar. Som regel ska 
dessa underhållsprodukter poleras ut, bäst resultat blir det då alltid med polermaskin. Lackade golv har 
en mycket hård yta, det kan ses som en fördel, men det kan även ge en del negativa effekter. Skador och 
repor syns tydligt på hårda ytor. En lackad yta riskerar även att spricka om man tappar något på den. Det 
kan sedan gå snabbt då ytan runt det skadade området flagnar och fortsätter att spricka. Ett lackat golv 
kan uppfattas som kallt och den hårda ytan kan bli hal. Lackade golv är mindre motståndskraftiga mot 
slitage från husdjurens tassar och barnens lek. Det är ovan nämnda nackdelar som ligger till grund för vårt 
val att arbeta med de produkter som sammanfattas under begreppet EasyCare. 
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Var finns städ och underhållsprodukter för DalaFloda EasyCare golvet?  
EasyCare Kit innehåller allt som krävs för att vårda ditt golv. Den finns hos alla återförsäljare som säljer 
golv från DalaFloda Group. Produkterna som ingår i EasyCare Kit finns i Osmo´s sortiment och det finner du 
även på välsorterade golvbutiker och i färghandeln. 

 

Om olyckan är framme och det blir en djup skada på ytan 
med Dekorvaxat/Hårdvaxoljat så måste väl ändå hela ytan slipas om för att inte 
riskera fula avvikande nyanser?  
En av flera fördelar med DalaFloda EasyCare är möjligheten att renovera delar av golvet utan synliga 
skarvar. Med Osmos produkter behålls den unika ytan på DalaFloda EasyCare golvet, därför avråder vi från 
att använda andra fabrikat än Osmo´s vid vård och underhåll av DalaFloda EasyCare golv. 
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