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Denna dokumentation gäller för

Colorama Trägolv 14mm
1.

Projekt

Entreprenör / utför:……………………………….
Projekt / adress:……………………………………...
Användningsområde/byggningsdel:…………………………...

2.

Produktbeskrivning

Colorama Trägolv är ett parkettgolv för hemmiljö och kommersiella byggnader (moderat belastning). Colorama Trägolv finns med
eller utan v-fog och finns många olika dekorer och strukturer i parketten.

3.

Skötsel och rengöring

Förebyggande underhåll
Det är viktigt med regelbundet underhåll av parkettgolv för att det ska vara i många år. Följer du råden under, vill du
ha glädje av ditt golv i många år.
Den viktigaste faktorn för nedsmutsning och slitage av ett parkettgolv är smuts som kommer utifrån, som sand, vatten
och salt. Använd därför tillräckligt med mattor vid entrén.
•
•

Gummimatta utanför ingångsdörren
En matta i ingångspartiet

Vi rekommenderar att sätta möbeltassar under möbler så att golvet inte repas eller skadas. Kontorsstolar ska ha mjuka
gummihjul om man inte använder underlagsplatta. Spills det t.ex. vatten, mat- och dryckesvaror eller annat, tas detta
bort genast. När spillet är borttaget, eftertorkas golvet med en väl urvriden trasa.
Omlackering av lackerat golv
Parkett som levereras färdiglackerad har 5-9 lager med UV-härdat akrylat och behöver därför inte lackeras före
användning. Efter flera års användning kan det vara behov att förnya ytan med ny lack. Konsultera din lokala
Coloramabutik. Det är alltid viktig att utföra provlackering på ca 1m för att kontrollera resultatet av lacken.
Årligt underhåll av oljade golv
Det är viktigt att behandla golvets oljade yta regelbundet. På platser med stort slitage bör golvet underhållas med olja
regelbundet. Oljan tränger in i trävirket och skyddar golvet. Detta regelbundna underhåll av golvet är viktigt för att
behålla den fina ytan. Underhållsolja appliceras vid behov, beroende på användning och slitage, 1 gång i året i privata
hem och 3-5 gånger i året i lokaler som kontor och liknande. Om golvet inte får regelmässigt underhåll, och är slitet och
missfärgat, så måste golvet slipas och oljebehandlas på nytt.
Rengöring och rengöringsmetoder
Den regelbundna rengöringen av ett lackat/oljat golv är dammsugning. Kom ihåg att borstarna på munstycket skall vara
nere.
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Vid golvtvätt bör golvet utsättas för så lite vatten som möjligt. När golvet börjar att bli smutsigt, tvättas det försiktigt
med en väl urvriden trasa. Använd bara rent vatten eller med ett rengöringsmedel beräknat för lackat/oljat golv (följ
rengöringsmedelproducentens instruktioner).
Borttagning av fläckar
Fläckar kan tas bort med rengöringsmedel beräknat för lackat/oljat golv (följ rengöringsmedelproducentens
instruktioner). Fläckar som har gått ner i ytan kan tas bort vid att slipa över fläcken med ett väldigt fint sandpapper.
Därefter måste det lackeras/oljas över fläcken.
Fläckar:
Blod
Frukt, bär, saft, mjölk, vin, kaffe, salt, choklad, fett
Olja, gummi, asfalt, nagellack, läppstift, skokräm
Färgband, tusch, bläck, målarfärg
Tuggummi
Stearin (stelnat)

Tas bort med:
Kallt vatten
Ljummet såpvatten eller syntetiskt
rengöringsmedel
Aceton
Aceton eller White sprit
Kyl ned, skrapa försiktigt, rensa med aceton
Skrapas försiktigt av efter vaxet i stearinljuset
har stelnat

Reparationer
Det är mycket viktigt att du sätter dig in i förebyggande vård av trägolv. Om olyckan är ute och golvet får en skada eller
ytan blir sliten, används följande metoder.
Vid mindre repor behandlas golvet med underhållslack/-olja i samma färg som golvet blev levererat i. Olja måste efteråt
torkas av med en torr trasa som inte luddar. Detta tar inte bort reporna men golvet vill vara skyddat med ett lager
lack/olja och repan blir mindre synlig.
Vid större repor slipas golvet försiktigt med sandpapper korn 180 eller 240 och dammsugas noga. Så appliceras 1-2
tunna lager med underhållslack/-olja i samma färg som golvet är levererat med. Kom ihåg att lacken/oljan måste härda
mellan varje applicering.
Skador fylls med parkettspackel.
Viktig - Olja
Kom ihåg att all olja kan självantändas. Därför måste använda trasor, polersvampar/-skivor, slipdamm mm läggas i
vatten eller lagras i lufttät metallbehållare.

4. Driftstekniska upplysningar
Antagen livstid
Antagen livstid på parketten är minimum 25 år under förutsättning att parketten utsetts för normal användning och
slitage, i tillägg till att underhållsinstruktionerna följs.
Inneklimat
Trä är ett levande material som vill krympa och svälla i förhållande till temperaturen och luftfuktigheten i omgivningen.
Parketten trivs bäst när den relativa luftfuktigheten är mellan 35-65 %, och rumstemperaturen måste alltid ligga mellan
18-22 °C.
Nybyggen bör vara uppvärmda och utluftade regelmässigt i minst 6-8 veckor innan parketten monteras.
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I princip ska parkettmontering vara bland det sista du gör innan inflyttning. Det gäller också vid eventuell renovering.
Undgå fukt! Vi rekommenderar därför montering av en hygrometer i rummet, så att du lätt kan kontrollera
inneklimatet.
Producenten påtar sig inte ansvar för fel som är ett resultat av avvikelser från ovan nämnd information, och är heller
inte täckt av garantin.
Golvvärme
Parketten kan läggas på golv med golvvärme under vissa förutsättningar: om parketten monteras på golv med
golvvärme, måste golvvärmen vara monterad så att värmen fördelas jämnt över golvet. Temperaturen i ytan av
parketten får aldrig överstiger 27 °C, och golvvärmen monteras med max 60 W/m 2. Det rekommenderas inte att man
använder mattor eftersom temperaturen under mattan fort kan överstiga 27 °C. För hög temperatur på golvet kan leda
till sprickor och lamellsläpp i parketten. Golvet måste ha rumstemperatur vid montering, och golvvärmen ska ökas
gradvis efter montering. För att försäkra dig om ett perfekt resultat rekommenderar vi att du använder en professionell
golvläggare.
Garantibestämmelser
All parkett ska kontrolleras för defekter innan och under montering. Colorama tar inte något ansvar för golv som har
synliga fel när det monteras. Garantin täcker slitskiktet i 25 år från inköpsdatumet vid hemmiljö, och omfattar golvytan.
Garantin gäller BARA om golvet är monterat korrekt efter monteringsanvisningen, och bara om golvet är använt i
hemmiljö. Garantin gäller bara om golvet har varit korrekt underhållen. Garantin gäller inte om golvet är utsatt för hög
eller för låg luftfuktighet, eller i våtrumsmiljöer som badrum, bastu eller vid utomhusbruk o. dyl.
Följande täcks inte av garantin:
• Märken, stöt eller hack som följd av försummelse, brist på eller fel underhåll, direkt skadegörelse, olyckor.
• Deformationer i golvet pga. fel luftfuktighet. Den relativa luftfuktigheten ska alltid vara mellan 35- 65 %.
• Naturlig blekning pga. direkt solljus eller annan kraftig ljuskälla.
• Svamp eller blekning pga. för hög luftfuktighet.
• Färg-/nyansskillnad mellan provet och själva golvet som monteras.
• Ränder, brand, olyckor, insektsangrepp eller force majeure.
VIKTIGT! Golvet skall kontrolleras noga innan montering, monterat golv med synliga fel/skador ersätts inte!
Alla skador som omfattas av garantin ska meddelas skriftligt inom en månad till återförsäljaren. Återförsäljaren
förbehåller sig rätten, om han önskar det, att besiktiga skadan på plats till en avtalad tidpunkt – så att återförsäljaren
kan kontrollera om det är överensstämmelse mellan skadan och garantins innehåll och villkor. Om det uppstår fel på
golvet, som kan hänföras till garantin, äger Colorama rätt till att åtgärda skadan på den aktuella arealen. Det betalas
inte lönekostnader till ett eventuellt byte av golvet. Tilläggskostnader som t.ex. måleriarbete, flyttning av bohag o. dyl.
täcks inte.
Uppstår det fel på produkten innanför garantin och produkten inte är tillgänglig på marknaden, levereras ett golv av
motsvarande kvalitet och mängd från Coloramas sortiment. Det är inga andra garantier än de som beskrivs i detta
material. Kopia av kvitto/faktura måste skickas direkt till leverantören inom 30 dagar från inköpsdatum/skadan blev
registrerad – annars är garantin ogiltig.
5. Miljöpåverkning
Resursutnyttjande
Materialen i parketten kommer från bärkraftigt skogsbruk (FSC).
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Emission
Tillfredsställer krav till emissionsklass E1.
Emissionen av formaldehyd är under gränsvärdet på 0,15 mg/m3 luft.
Alla produkter levereras färdigbehandlade med lack från producenten. Behandlingen är inte miljömässigt skadligt efter
härdning.
6. Teknisk service
För teknisk information – var god kontakta din lokala Coloramabutik.

