Drift och skötsel Art wood collection
Tack för att Ni valt ett massivt trägolv från vår Art wood collection.
Alla golv behöver underhåll i någon form. Våra golv beläggs ofta med olja, hårdvaxolja eller lack.
Valet av ytbehandling beror på vilket utseende och funktion man önskar. Idag säljer vi inte
ytbehandlingsprodukter själva utan samarbetar med ett flertal duktiga leverantörer inom olika typer
av produkter.
Olika behandlingsformer kräver olika typer av periodiskt underhåll och städning. Kontakta därför
leverantören av ytbehandlingen för vidare instruktion, eller slå oss en signal så hjälper vi gärna till.
Vid installation är det viktigt att rätt förutsättninigar råder kring underlag, rörelsefogar, temperatur,
luftfuktighet etc. Det är också viktigt att rätt förutsättningar råder under drift.
Trä är ett naturmaterial som påverkas av omkring liggande klimat i form av temperatur och
luftfuktighet. Vid hög luftfuktighet sväller tä och vid torr luft krymper det. Vanligtvis sker merparten
av rörelserna i träets breddriktning. Allt trä följer naturlagarna och vi kan inte påverka dess rörelse
via förädling av produkten, utöver själva ytbehandlingen som till viss del skapar ett skydd.
Utomhusklimatet kan vi inte påverka men däremot förutsättningarna innomhus.
Det är därför vikltigt att fastighetsägaren eller utsedd ansvarig ser till att innomhuskilmatet uppfyller
20° C +-2° samt 30 - 60% luftfuktighet. Givetvis går det inte att garantera detta under dygnets alla
timmar året om och kortare avvikelser är inga problem eftersom träet har en fördröjning vid
påverkan. Svällning (via hög luftfuktighet) sker vanligtvis något långsammare än krympning (via låg
luftfuktighet).
I lokaler med mekanisk ventillation är det viktigt att denna inte stängs av eftersom klimatet då kan
skena iväg och skapa problem. I lokaler med aircondition är det också extra viktigt att ha kontroll
på luftfuktigheten då varm luft kyls kraftigt. Ett tips är därför att ansvarig part för driften kontaktar
leverantör av såväl ventillation och kylsystem så att ett lämpligt klimat kan upprätthållas.
I de fall man installerar ett trägolv i nyproduktion kan det vara bra att tänka på att det vanligtvis
förekommer ökad luftfuktighet under första året/en vilken man bör hålla extra kontroll på. Tänk
även på att när golventreprenören överlämnar golvet till beställaren så kan det vara en hel del
byggarbeten kvar att utföra som kan påverka golvet.
Se därför till att information kring ansvar tydligt noteras så att inga missförstånd och onödiga
problem uppstår.
Att hålla ett bra innomhuklimat är inte bara viktigt för trägolven. Detta gäller även för andra faktorer
i lokalen som kan påverkas av klimatet tex inredning, datorer och inte minst vi människor som skall
leva och arbeta där.
Om Ni har frågor eller synpunkter så är Ni välkomna att kontakta oss.
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