
HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV

Rengöring och skötsel av hårdvaxoljade trägolv

 
Allmänt 

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket 
hård och våt smuts som möjligt. Arbeta alltid sparsamt med 
vatten då träytor kan ta skada. För att undvika repor och 
onödigt slitage på ytbehandlingen skall möbeltassar av filt  
sättas under stolsben, möbler eller annat som ofta dras fram och 
tillbaka på golvet. Golvskydd bör användas under kontorsstol 
med hjul.

SKÖTSEL- 
INSTRUKTIONER

TILLBEHÖR & REKOMMENDATIONER

Rekommendation för hårdvaxoljade trägolv
För våra hårdvaxoljade trägolv rekommenderar vi direkt efter montering 
ett första lättare underhåll för att komplettera ytbehandlingen. Dels för att 
rengöra ytan efter monteringen, men också för att du enkelt kommer åt alla 
ytor innan möblering. Du får ett ännu mer lättskött golv från start.

Följande tillbehör finns att köpa hos Baseco: 

Till följande golv

13120 Underhållskit Vit / Box* Vitvaxade golv 1 box

13121 Underhållskit Klar / Box** Övriga vaxade golv 1 box

Till följande golv

13122 Reparationssats / Box *** Ange golvtyp vid beställning 1 box

13129 Ecoline Wash Care 8101 / 1L Rengöringsmedel 1 st

13130 Ecoline Cleaner Spray 8126 / 1Fl Fläckborttagare 1 st

13131 Wax Care Klar 8100 / 0,5L Underhållsvax ofärgad 1 st

13132 Wax Care Vit 8111 / 0,5L Underhållsvax vit 1 st

Mopp med microfiberduk finns att köpa ute i handeln.

Box* 1 L Wash Care rengöring 8101 / 0,5 L Wax Care Vit 8111 / 3 st luddfri trasa / instruktion 
Box** 1 L Wash Care rengöring 8101 / 0,5 L Wax Care Klar 8100 / 3 st luddfri trasa / instruktion
Box*** Sandpapper / pensel / luddfri trasa / 3305 Premium Hardwax / instruktion
 0,125 L Ecoline Ground ingår i rätt kulör, ange golvtyp vid beställning

Repararationssats Wash care 
Rengörningsmedel

Wax Care  
Underhållsvax

Underhållskit

SAICOS Underhållskit

SAICOS Reparationssats

SAICOS Underhållsprodukter



GOLVVÅRD | Rengöring vid behov

Wash Care 8101 är ett effektivt rengöringsmedel mot smuts på hårdvax- 
oljade trägolv.

Användningsområden
För Basecos alla hårdvaxoljade trägolv.
Kan med fördel också användas som rengöringsmedel för lackerade golv.

1. Fuktrengöring.
2. Dosera 3 kapsyler med ca. 5 l kallt vatten. Vi rekommenderar att 
 använda en mopp med microfiberduk. Använd en lätt fuktad  
 microfiberduk. Ytan skall vara torr efter 1-2 min efter avtorkning.
3.  Torka golven torrt om nödvändigt.
4.  Vänligen ta hänsyn till aktuella tekniska datablad.

Borttagning av besvärliga fläckar
Blanda Saicos 8101 Rengöringsmedel med vatten doserat 1:1, fukta en 
trasa och bearbeta fläcken. Mer besvärliga fläckar som t.ex. skoränder 
avlägsnas enkelt med Saicos 8100 Klar / 8111 Vit Underhållsvax. 
Burken skakas och medlet läggs på en skurnylon eller luddfri trasa. 
Fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort. 

UNDERHÅLL | Lättare underhåll med vax

SAICOS Wax Care för enkelt underhåll: 8100 Klar / 8111 Vit.

Användningsområden
För Basecos alla hårdvaxoljade trägolv.
Wax Care 8111 för vitvaxade golv / Wax Care 8100 Klar för övriga golv.
Underhållsvaxet används för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp 
den hårdvaxoljade ytan.

1. Skaka vaxet väl innan användning.
2. Applicera en kapsyl med vax (för ca. 1m2) på ytan   
 och sprid jämnt med en luddfri trasa eller en mopp   
 försedd med en torr microfiberduk.
3. Låt torka (ca. 45 min).
4. Vänligen ta hänsyn till aktuella tekniska datablad.

Se till att 
golven är rena 
och torra före 
applikation.
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