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LGB Behandlingar 
Nu erbjuder vi er chansen till att skapa er karaktär på just ert hus.  
Med LGB´s produkter lägger du grunden till ett hem som bara blir vackrare med åren.   
Råvaran till LGB´s golv är centrumbrädan av rotstocken som tas ner i Norrland, vi 
använder endast mittenbrädan till golv resterande material används till lister. Vi på LGB 
rekommenderar att ni behandlar alla våra golv med såpa, olja, lut & såpa eller Lut & olja.  
 
Fördelen med att använda dessa behandlings metoderna är, för det första, väldigt 
miljövänligt, för det andra, att golvet "själv reparerar sig" när man torkar av golvet med 
en blöt trasa. De flesta tryckskador som har gjorts, sväller då upp igen.  
 
Golven är också väldigt smutståliga på grund av att golvet är redan "mättat" med olja 
eller såpa, på så sett kan inte smutsen tränga in i golvbrädan. 
 
"Trägolv ska vara vackra och slitstarka. En behandling med Faxe produkter förenar 
skönhet med styrka och gör golvet till en exklusiv del av hemmet. Golv som är 
behandlade med Faxe produkter lever upp till LGB´s högt ställda krav, både vad det 
gäller funktion och estetik. Ingen annan behandling gör ett helt naturligt golv så 
motståndskraftigt." 
 
Lars-Gunnar Björklin/VD 
 
LGB Golvbehandling 
Ett trägolv kan behandlas på ett antal olika sätt. Behandlingen bestämmer både utseende och 
tålighet. Med rätt underhåll bevarar ditt LGB Golv sitt vackra utseende under lång tid utan 
onödiga omslipningar. Vi på LGB rekommenderar att ni behandlar alla våra golv med lut & såpa 
eller Lut & olja. Fördelen med att använda dessa behandlings metoderna är, för det första, väldigt 
miljövänligt, för det andra, att golvet "själv reparerar sig" när man torkar av golvet med en blöt 
trasa. De flesta tryckskador som har gjorts, sväller då upp igen. Golven är också väldigt 
smutståliga på grund av att golvet är redan "mättat" med olja eller såpa, på så sett kan inte 
smutsen tränga in i golvbrädan. 
 
"Skurgolv" är den ursprungligaste av 
ytbehandlingarna. Det innebär helt enkelt att man 
impregnerar golvet (mättar) ytan med såpa.  
Detta ger på sikt en mycket bra och smutsavstötande yta. 
 
”Oljade golv”  är en av den vanligaste behandlings 
metoderna idag och det ger ett bra skydd mot smuts och 
spill, samtidigt som ytan fortfarande kan andas.  
 
”Nu erbjuder vi er chansen till att skapa er karaktär på 
just ert hus. Med LGB Golv produkter lägger du 
grunden till ett hem som bara blir vackrare med åren”   
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Oljade golv 
Det är ett av de vanligaste behandlings metoderna idag och det ger ett bra skydd mot 
smuts och spill, samtidigt som ytan fortfarande kan andas. Det finns en mängd olika oljor 
i marknaden men väljer man en golvträolja t ex FAXE eller BIOFAX blir resultatet bra. 
Oljan finns dels klar och ofärgad, dels pigmenterad med vitt. Oljebehandlingen 
kombineras ofta med en lutbehandling som motverkar att golvet blir gult.   
 
1) Slipning av golven ska ske med slipp papper 80-100-120,  
grövre papper kan användas om golv sliparens bedömer det nödvändigt.  
 
2) Efter slipning ska man bearbeta golvet med polermaskin och använda ett 100 slip nät.  
 
3) Blötlägg golvet genom att rulla ut rikligt med vatten för att få fram fiber resning. Låt torka !!  
 
4) Bearbeta ytterligare golvet med polermaskin en gång men denna gång med 150 slip nät.   
 
5) Applicera golvoljan genom att i rikliga mängder tömma ut den på golvet, fördela golvoljan med en gummiraka för 
ett bra resultat.   
 
6) Efter 30 min ska man omfördela de mängder av olja som inte har absorberats av golvet, tillför eventuellt mer olja vid 
behov när golvet inte visar full mättnad.   
 
7) Vänta ytterligare 20 min och avlägsna överflödig olja och bearbeta därefter golvet med polermaskin och vit pad tills 
det är torrt.    
 
LGB Tips: Ett alternativt är att man gå över golvet med en polermaskin första gången när golvet nytt, detta för att nå ett 
snabbare slutresultat. Resultatet blir en sidenmatt yta som är mycket behaglig och lättskött!  
 
OBS! Färdigbehandlat golv får inte övertäckas inom tre dagar efter behandling. Hård användning av nybehandlat golv 
bör ej ske på 5-7 dagar efter behandlingen. <i>Gällande övertäckning av golven efter de är färdigbehandlade så får ej 
difusions tätt material användas. 
 
Såpade golv 
 "Skurgolv" är den ursprungligaste av ytbehandlingarna.  
Det innebär helt enkelt att man impregnerar golvet (mättar) ytan med såpa. Detta ger på 
sikt en mycket bra och smutsavstötande yta, men golvet är smutskänsligt den första tiden 
innan ytan är färdigimpregnerad.  
 
Vid såpbehandling blir ytan med tiden hårdare och hårdare ju mer man behandlar. 
Såpbehandlingen kombineras ofta med en lutbehandling som motverkar att golvet blir 
gult.  
 
LGB Tips: Ett alternativt är att man gå över golvet med en polermaskin första gången när 
golvet nytt,  för att nå ett snabbare slutresultat. Resultatet blir en sidenmatt yta som är 
mycket behaglig och lättskött!  
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Rekommenderat behandling sätt av LGB golv, för ett perfekt slutresultat !  
 
1) Slipning av golven ska ske med slipp papper 80-100-120,  
grövre papper kan användas om golv sliparens bedömer det nödvändigt.   
 
2) Efter slipning ska man bearbeta golvet med polermaskin och använda ett 100 slip nät.  
 
3) Blötlägg golvet genom att rulla ut rikligt med vatten för att få fram fiber resning. LÅT TORKA!  
 
4) Bearbeta ytterligare golvet med polermaskin en gång men denna gång med 150 slip nät.    
 
5) Därefter rollar man ut Faxe lut så jämnt som möjligt, LÅT TORKA! 
 
6) Arbeta åter golvet med polermaskin men denna gång endast med vi pad, allt för att jämna ut kalklagret som uppstår 
av luten.    
 
7) Värm upp vatten & såpa till ca. 90 grader, blandningsförhållandet ska vara 1 till 1. 
   
8) Såpblandningen ska på föras i rikliga mängder.  Låt torka in i ca. 30 min.  
 
9) Bearbeta därefter åter golvet med polermaskin och dess vita pad. Bearbeta tills golvet är mättat och inte tar åt sig 
mer vätska. Torka torrt.  
 
LGB Tips: Ett alternativt är att man gå över golvet med en polermaskin första gången när golvet nytt,  för att nå ett 
snabbare slutresultat. Resultatet blir en sidenmatt yta som är mycket behaglig och lättskött! 
 
OBS! Färdigbehandlat golv får inte övertäckas inom tre dagar efter behandling. Hård användning av nybehandlat golv 
bör ej ske på 5-7 dagar efter behandlingen. Gällande övertäckning av golven efter de är färdigbehandlade så får ej 
difusions tätt material användas. 
 
Efterbehandling av LGB massiva trägolv kräver inte mer en ett vanligt golv.  
 
1) Dammsug golven som vanligt. 
 
När golvet börjar bli hårdare smutsat bör det tvättas med Faxe Golv/Panel-såpa. 
Underhållet är inte på något sätt svårare än det man normalt utför när man blöttorkar ett 
"vanligt" golv. 
 
2) Innan du ska börja torka golvet, Skaka dunken med såpa väl. 
 
3) Använd en hink med varmt vatten. Ha enbart rent vatten och blanda såpa i vattnet. 
Blanda in 5-25 % såpa i vattnet. Tvätta golvet med såpvattnet. 
 
Tänk på att rikligt flöda på med vatten på golvet dock inte extremt men mer än vanlig 
golvmoppning. Golven ska torkas men inte "dränkas" utan blötas…  
 
Efteråt kan du njuta av det fina resultatet och den friska doften. 
 
Ps. Vi brukar rekommendera att man fukt torka golvet med en 25 % såpa/vatten-
blandning för att behålla finishen och bättra på kvalitén av golven. Observera att det skall 
vara en golvsåpa som har rätt sammansättning och är avsedd för ändamålet. Vi 
rekommenderar FAXE eller BIOFAX. Ds. 
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De starkaste behandlingarna för aktiva golv! 
 
Lut 
Solljus gör att träet gulnar, men en behandling med Faxe lut ger den eftertraktade, 
vitskurade patinan och garanterar att nytt trä förblir ljust och levande under många år 
framöver. Faxe lut används på golv, tak och väggar - överallt på invändiga träytor där 
man vill att det ljusa träet ska fortsätta att vara ljust. 
 
Såpa/naturell  
Ingenting betyder så mycket för känslan och stämningen i rummet som ett välvårdat golv. 
Faxe såpa/naturell har utvecklats speciellt för skötsel av lutbehandlat trä och ger det en 
ljus, gyllene, underhållsvänlig och helt naturlig yta. Faxe såpa framställs endast med 
renaste växtoljor och naturvax som bas. 
  
Såpa/vit 
Faxe såpa/vit är framtagen för golv som ska ha det lutbehandlade träets ljusa, vitaktiga 
utseende. Faxe såpa/vit är baserad på samma naturliga växtoljor som den naturella såpan, 
men har dessutom en tillsats av fina vita pigment. I och med det blir golvet både ljust och 
slit starkt på samma gång.  Med Faxe såpa kombinerar man både effektiv vård av träet 
och ett sunt inomhusklimat. 
  
Träolja 
Mörka träslag får djup och karaktär när de behandlas med Faxe träolja/naturell. Den 
djupa lystern ger rummet en trivsam och varm atmosfär. Faxe träolja/naturell bevarar 
träets naturliga yta och struktur. Ytan blir extremt motståndskraftig mot slitage och spill, 
samtidigt som smidigheten bevaras så att golvet tål ännu mer.  
 
Träolja-vit 
Trägolv ska vara vackra och slitstarka. En behandling med Faxe träolja förenar skönhet 
med styrka och gör golvet till en exklusiv del av hemmet. Golv som är behandlade med 
Faxe träolja lever upp till de högt ställda kraven, både vad det gäller funktion och estetik. 
Ingen annan behandling gör ett helt naturligt golv så motståndskraftigt. 
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Historia 
 
Skurning 
Skurgolven har inte så lång tradition i de breda folklagren. Skurningen började först i 
slotts- och herrgårds miljöerna. I sin dagbok gör Carl Gustaf Tessin en intressant 
anteckning 1757:  
 
"Golv böra aldrig tvättas med varmt vatten och skuras med sand som gemenligen sker; ty 
först bliva golven av det varma vattnet gråare och mörkare, och då vattnet drar sig 
genom golvet lämnar det all sin medföljande orenlighet under golvet, som äntligen kan 
bli en bördig åker för svampar; utan sågspån bör slås i blöt, upptagas i en korg; att 
vattnet får avrinna; detta häves sedan på golvet och efter en stund gnides därmed, då 
spånen absorberar all orenlighet."1. 
 
1. (citatet är hämtat ur Byggnadskultur 3/98 sid 10) 
 
Många uppgifter bekräftar att skurade golv inte blev vanligt på bondgårdarna förrän 
omkring 1800-talets mitt. Från Småland berättar t.ex. byskomakare Jonas Stolt att redan 
på 1820-talet började en och annan bondmor att skura golvet på jul- och midsommarafton 
och då uppfattades det som något mycket märkvärdigt. Det vanligaste var i stället att 
skrapa golven, för att sedan som nämnts ströa med sand och pryda med hackat ris av en, 
gran eller ljung, men även med blommor och blad. 
 
Golven skurades med fötterna 
När skurning av golven återkommande kom att ingå i storstädningarna, utfördes arbetet 
främst med fötterna. Först slogs vatten ut på golvet, sedan användes slitna kvastar, tvagor 
av granris eller halm som gneds med foten mot golvet. Det var vanligt att finkorning å- 
eller sjösand användes som rengöringsmedel. Det finns även dokumenterade exempel på 
att man har använt utslitna näverskor i kombination med sand och vatten att gnugga 
golven rena med.  
 
Knäskurning med såpa 
Att knäskura golven med en borste och såpa blev förvånansvärt sent allmänt 
förekommande, först omkring 1870-80-talet (Byggnadskultur sid 11). I Danmark 
skurades på många håll golven varje lördag enligt följande: Först med såpvatten. Sedan 
med mergel eller med en blandning av lera och kalk som rördes ut i vatten och 
masserades in med en halmkvast. När golvet var torrt sopades det överblivna ihop med 
hjälp av fin sand som ströddes ut. 
 


