
STÄDA DITT PARKETTGOLV LÄTT OCH 
RÄTT 
När det kommer till att städa parkettgolv är torrt framför vått en bra regel att följa. Vi 
rekommenderar att dammsuga eller torrmoppa ditt trägolv ofta, och om det uppstått 
fläckar som behöver torkas bort, använd en lätt fuktig och väl urvriden trasa eller 
mopp. Om golvet torkar inom en dryg minut vet du att du använder rätt mängd 
vatten. 

Vissa träslag är mer fuktkänsliga än andra. Har du till exempel ett golv av bok eller 
kanadensisk lönn ska du vara lite extra återhållsam med att städa med 
vattenbaserade produkter. Har du ljusa parkettgolv bör du rengöra dem från smuts 
oftare, då de är mer känsliga för slitage. 

Bäst resultat får du genom att använda Kährs Cleaner som du späder ut med vatten, 
eller färdigblandad Kährs Spray Cleaner tillsammans med vår spraymopp. 

 

 
 

  

https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/underhall/kahrs-cleaner
https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/underhall/kahrs-spray-cleaner
https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/underhall/kahrs-spraymoppkit


TA BORT FLÄCKAR FRÅN TRÄGOLV 
Om du fått fläckar på ditt parkettgolv bör du ta bort dem så fort du kan. Undvik 
starka lösningsmedel med ammoniak, då de kan orsaka onödig påfrestning på ditt 
golv. Du ska aldrig använda såpa som rengöringsmedel, då såpan kan bilda en fet 
hinna som kan göra parkettgolvet mer svårstädat. Vår Kährs Cleaner utspädd med 
vatten fungerar utmärkt för fläckborttagning. 

Fläckar på lackade parkettgolv 
Precis som med oljade parkettgolv bör du även vara lite extra försiktig om ditt golv är 
lackat. Hård gnidning och starka rengöringsmedel kan påverka lacken. 

 

 

 

 

 
  

https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/underhall/kahrs-cleaner


TIPS FÖR ATT UNDVIKA SLITAGE PÅ 
DITT PARKETTGOLV 
• Placera en dörrmatta både innan- och utanför ytterdörren – då slipper du få in 

grus och smuts som kan orsaka repor på ditt parkettgolv 
 

• Sopa bort grus och större skräp från golvet innan du dammsuger eller moppar, 
så undviker du risk för repor 
 

• Använda möbeltassar på alla möbler som har kontakt med ditt parkettgolv – välj 
möbeltassar som inte lämnar fläckar 
 

• Om vatten har spillts på golvet, torka upp det så fort som möjligt för att undvika 
att vattnet lämnar fläckar 
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