
Anvisningar för rengöring, drift och skötsel 
Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och 
torrmoppning. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (t.ex. 
PROTEKTOR; se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en fuktig - 
men inte våt (!) - trasa eller en bra urvriden mopp 

• Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Den 
optimala luftfuktigheten i rummet är 45-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går 
under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 
60% kan golvet svälla. På vintern rekommenderas det att sätta luftfuktare på element 
så att luftfuktigheten i rummet inte blir mindre än 45%. 

• Till daglig rengöring föreslår Barlinek medel som finns i Barkiet-system. Man 
använder dem enligt bruksanvisningarna på förpackningen. 

• Vatten och sand är trägolvets största fiender. Därför föreslår man så torra 
rengöringsmetoder som möjligt. Undgå vattenöverflöd. För mycket vatten tas bort 
omedelbart. 

• För att skydda golvet mot påverkan av vatten och sand (och salt på vintern) bör det 
finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör 
det vara mattor som upptar fukt. 

• Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet (man 
får inte sätta dem med hjälp av spikar!). På speciellt utsatta ställen, exempelvis under 
kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor. Undvik att gå på golvet i 
stilettklackade. 

• Det är otillrådligt att lägga parkett i våtrum (t.ex. bastu, badrum, dusch m.m.). 

! ! ! ! ! !  
Regeneration av lackerade ytor 
Lätt slitna ytor kan lackeras endast i de fall där lacken inte har bllivit utsluten tydligt. Först 
provar man lacken på en brädbit som blivit kvar efter golvläggningen. 

Man gör så här: 

1. Rengör golvet från fett med hjälp av ett lämpligt medel. Ta bort alla rester av 
rengöringsmedel från hela golvytan. 

2. Matta golvet med hjälp av fint sandpapper (korningsgrad 180-250). Slipa alltid på 
brädans längd för att förbättra häftförmågan mellan den gamla och den nya lackytan. 
Om man inte följer denna regel kan synliga repor uppstå. Sedan dammsug den slipade 
golvytan. Innan man lackerar om golvet bör man kontrollera lackens fästförmåga. Gör 
detta på ett osynligt ställe på golvet. 

3. Lackera om golvet enligt bruksanvisningar på lackförpackningen. 

OBS! Renoveringen skall utföras av professionella golvläggare. 



Efter att man har använt golvet i flera år eller det har använts mycket intensivt kan den 
lackerade ytan slipas. Det rekommenderas att använda polermaskiner med skivputs och 
planslipmaskiner. Det gäller att använda sådana maskiner som låter att kontrollera arbetet och 
slipa bort bara den skadade lacken. Golvet omlackeras på samma sätt som ovan. Det 
rekommenderas att använda polyuretanlacker till omlackeringsarbeten enligt producentens 
anvisningar på förpackningen. Först bör man prova lacken på en mindre brädbit. 

Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort mad 
hjälp av olika rengöringsmedel. 

Lackerade ytor: 

Oljade ytor: 
Fläckar kan tas bort från oljade ytor med hjälp av Protektor Natura Trärens eller andra 
intensiva rengöringsmedel lämpliga för oljade träytor. Häll det på fläcken och avvakta en 
stund. Ta sedan bort det med en mjuk trasa. Upprepa om det behövs. Ifall det är syrafläckar 
och liknande slipa ytan försiktigt först med fint sandpapper. Behandla sedan ytan med 
reparationsolja. 

 
Barlinek parkett 

Fläckens typ Rengöringsmedel

asfalt smör

saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt vatten + diskmedel

choklad, fett, olja, skokräm rengöringssprit, tvättbensin eller liknande

skospår, tjära rengöringssprit, tvättbensin eller liknande

blod kallt vatten

blyertspenna, bläck starksprit



Barlinek parkett: 
Barlinekparkett är en produkt som tillverkas av äkta trä. Den är både snygg (tack vare träets 
estetiska egenskaper) och lätt att lägga och sköta. Golvet garanterar utmärkt termisk och 
akustisk isolering. Dess konstruktion bildar en ytterst hållbar helhet vilket minskar träets 
naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Golvet motstår vissa mekaniska skador. Tack vare 
träets higroskopiska egenskaper har parketten en naturlig förmåga att påverka rummets 
klimat, där den installerats.  

Golvets alla beståndsdelar uppfyller till och med de strängsta miljökrav. Utan tvekan får man 
lägga parketten i sovrum, barnsrum och på dagisar. 

  

!  

  

A. Bottenskikt, mjukträ. 

B. Mellanskikt, tvärsgående mjukträ. 

C.Ytskikt, hårdträ, olika träslag. 

D.Två lager av ytlack, UV-härdad. Tre lager av akryl grundlack, UV-härdad. Akrylspakel, 
UV-härdad. Grund, UV-härdad. 

Parkettbrädorna är uppbyggda av tre lager äkta trä och dessa är limmade 
tillsammans. Mellan- och bottenskikten består av mjukträ medan ytskiktet 
tillverkas av hårt ädelträ. Ytskiktet slipas och ytbehandlas antingen med lack 
(olika glansvärden) eller med olja. Oljan bevarar träets naturliga färg och 
känsla. Både lack och olja kan pigmenteras. Då får vi golv i olika färger, t.ex. 
vit, brun, grå eller nästan svart. När golvet har använts på flera år kan man 
renovera det genom att slipa och t.ex. omlackera.  
  



  
  

  
LACK flera skikt av akryllack, härdad med UV-strålarstandardsortimentet ytbehandlas med 
sidenmatt lack (glans 20 grader på Gardners skala)till sortimentet hör också golv 
ytbehandlade med blank lack (95 grader på Gardners skala) eller matt lack (7 grader). 
Lackytbehandlingens fördelar:Lackerade ytor ser snygga ut.Innehåller inga skadliga 
ämnen.Hög flexibilitet.Motståndskraft mot åldrandet.Ytan är lätt att underhållas och 
rengöras.Lacken har ingen negativ inverkan på hälsa och miljö. OLJA Olja tränger in i tret 
och impregnerar det.Olja kan pigmenteras i olika färger.Olja bevarar träets naturliga färg 
och känsla.  

Trestavsparkett – med tre 
rader av stavar på brädans 
bredd  

Enstavsparkett – med en 
homogen slitskikt som ej är 
uppdelat i rader av stavar 
(plank utseende).

  


