Golvet blir som
nytt efter slipning
och oljning
Vårt 20 år gamla
”furugolv” av spon
tade stavbräder med ett
ytskikt av ca 5mm furu har
fått utstå omild behandling
av barnens inomhuslekar.
Ändå tuffare för golvet har
föräldrarnas partykvällar
med dans i stilettklackar
varit. nu har vilda barnlekar
och danspartyn klingat av
Av Leif Qvist
och beslut togs att förnya
golvet med slipning och oljning.
Har du däremot ett riktigt gammalt massivt furugolv med en
hård vacker skuryta mår det bäst av att bara såpskuras två–
tre gånger varje år med kallt vatten. En slipning ruggar upp den
hårda ytan som då tar åt sig smuts lättare. Hyr du lägenhet är
det bäst att fråga hyresvärd om lov innan golvslipning.

golv

föRBEREDELSER
Verktyg och maskiner
hyr du hos maskinuthy
rare eller specialbutiker
i bygghandeln. Golvslip
med slipvals och hörn
slip med rondell samt
stålskrapa till hörnen
behöver du.
Slippapper i olika grov
lekar behöver du också.
Ta råd från uthyraren
vad ytstorleken och gol
vets slitage kan behöva.
Golvolja för ytbehandling
av det nyslipade golvet
inklusive pensel köper
du på samma ställe.
Har du dörröppningar
utan dörrar eller trapp
öppning till övervåning
behöver du en rull
le transparent plast för
dammtäckning.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Slipande och oljning kla
rar du på en helg.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Ett helt golvslippa
ket kostar ca 500 kr
över helg. alternativet
är att hyra golvslip ett
dygn. Det kostar ca
200 kr + slippapper 55
kr st, kantslipen kos
tar 150 kr + slippapper
15 kr st, stålskrapa 100
kr. polermaskinhyran
för golvoljan ca 150 kr.
Golvolja finns i vit och
natur för gran och furu
golv. Den kostar drygt
400 kr för 5 liters för
packning. Golvolja som
innehåller även härdand
naturharts, som ger en
stark tålig yta, kostar
dryg 1 000 kr för 5 liter
och räcker till ca 30 kvm
golvyta.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

att hyra helgpaket lör
dag–söndag blir halva
priset mot att hyra två
vardagar.
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Hälften av jobbet består i att tömma rummet på möbler och allt annat, samt att täcka
av öppningar till andra rum. Slipdammet kommer att virvla runt i luften och tränga in
där inte skyddsplasten tejpas igen ordentligt. när golvet är ytbehandlat och torrt efter
någon dag ska kanske tunga möbler hasa på plats igen. Då är ”glidsockor” på möbelben
ett bra golvskydd.
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1. Bänd först bort golvsockeln med hammarens spikutdragare
utan att väggen får tryckmärken. Är golvet hårt slitet och har
rester av gammalt golvlack är det bra att börja med diagonal
slipning snett över golvet med ett grövre slippapper.  Kornstorlek
på pappret 40 till 8o. Därefter slipar du i brädernas längdriktning
med ett finare slippapper, ca kornstorlek 120.

2. Maskinen körs i jämn takt utan stopp. Vid vändning vick
as maskinen upp så att slipvalsen släpper från golvet.  Du
bör helst ha hjälp med att hålla undan maskinens elsladd.  
Den kommer annars lätt i vägen och förorsakar körstopp
eller i sämsta fall elavbrott och sladdbyte.  Både hörselskydd
och inandningsskydd rekommenderas.

3. I hörnen behöver du den smidigare lilla sliprondellen
för att kunna slipa rent.  Starta försiktigt och tryck inte
för hårt så att det blir ojämnt.
4. Allra längst in i hörnen kommer du bara åt med en vass stål
skrapa.  Efter noggrann dammtorkning återstår strykning med
golvolja. Följ fabrikantanvisningarna på burken. Där står det
bland annat att oljan inte får ligga på golvet för länge innan över
földet torkas bort. En polermaskin kan underlätta att få upp lite
glans på golvytan och en sådan kan du hyra på samma ställe.
Tänk på att oljedränkta linnetrasor utgör eldfara och bör läggas
i glas eller plåtburk med lock.
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