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GOLV 
 

Inomhus är golvet den yta som ojämförligt utsätts för mest slitage. Det är därför 

av största vikt för en vettig hållbarhet att målning av golvytor utförs med rätt 

material på rätt sätt med hänsyn till torktider etc. 

 

Nedan angivna behandlingar utgår ifrån att man använder linolja som första 

behandling. Om man istället byter ut linoljan mot en god kvalité av tungolja 

(kinesisk träolja) får man en bättre penetration, vattenavvisning och tork än vad 

linoljan kan ge. Man riskerar dessutom inte att överliggande färglager kan 

krackelera eftersom tungoljan inte är så fet som linolja utan mera gummiartad. 

 

Oavsett vilken olja man använder - anpassa mängden och kvalitén efter träsort 

och träkvalitén. 

 

Olja - vax 
 

Den enklaste behandling man kan göra är att olja och vaxa golvet. 

 

Denna behandling ger det minsta slitageskyddet, men är den enklaste att 

underhålla. 

 

Olja träet med linolja till pormättnad.  

Torka bort överskottet efter ca. 1 timme med en torr trasa (tänk på 

självantändningsrisken i trasor). 

Låt oljan härda minst en vecka. 

Applicera ett tunt lager av ett lite hårdare golvvax av typen canuba/bivax och låt 

det härda enligt fabrikantens anvisningar. 



 
 
 
 

Polera den vaxade ytan med polermaskin eller trassel/trasor till en jämn och 

halvblank yta. 

 

Vid underhåll - vaxa om golvet. 

 

Har man ett nytt furugolv som man vill bromsa mörkergulningen på, tillsätter 

man ca 10-15% vit titandioxidpasta (50/50) i oljan innan strykning. 

 

Vid oljning av hårdare träslag som t.ex. ekparkett bör oljan magras med något - 

gärna aromatfritt - lösningsmedel för att ytan inte skall bli för fet. 

 

 

Oljning - fernissning 
 
En betydligt mycket slitstarkare behandling är att fernissa golvet efter oljningen. 

Använd en gammaldags holländsk eller fransk båtfernissa eftersom den ger en 

seg/hård yta, och undvik alkydoljebaserade- eller plastbaserade fernissor. 

 

Städa rummet noggrant före igångsättandet. 

Olja träet med linolja till pormättnad.  

Torka bort överskottet efter ca. 1 timme med en torr trasa (tänk på 

självantändningsrisken i trasor). 

Låt oljan härda minst en vecka. 

Städa rummet noga från damm. 

Påför fernissan tunt med en god lackpensel i träets fiberriktning. 

Arbeta på 3-5 brädor åt gången och gör hela längden - vägg till vägg. 

Gå tillbaka och släta brädorna en gång tvärs och en längs med. 

Låt fernissan torka minst 3-4 dagar. 

Städa bort damm och stryk golvet en gång till tunt med fernissan.  

Släta ytan. 

Låt fernissan torka minst en vecka med god luftväxling innan golvet tas i bruk. 

 

 


