
Instruktion
Bjelin Wax Care Ecoline

Ett naturligt rengörings- och underhållsvax baserad på råvaror från 
växtriket. Bjelin Wax Care Ecoline rengör, förnyar och skapar en 

vattenavvisande yta på en och samma gång. Bra för både dig, ditt 
golv och vår miljö!
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Allmän Information
Bjelin Wax Care Ecoline är ett rengörings- och underhållsvax för hårdvaxoljade trägolv som rengör,  förnyar 
och skapar en skyddande vattenavvisande yta på en och samma gång. Bjelin rekommenderar en grundbe-
handling med Bjelin Wax Care Ecoline för nyinstallerade hårdvaxoljade trägolv för att skapa ett extra skydd. 
 Underhållsvaxet lämnar inga kanter eller synliga överlapp och kan därför användas partiellt vid entréer, 
gångstråk och andra hårt trafikerade ytor.

Bjelin Wax Care Ecoline avlägsnar svåra fläckar som vatten- och smutsränder, kaffe, te, sura fruktsafter, 
 skomärken, och liknande. Medlet är enkelt att applicera och är både drygt, snabbtorkande och nästan helt 
 luktfritt. 

Verktyg 
För manuell applicering i hemmiljö behöver du endast en mikrofibermopp eller en luddfri trasa. 

Bjelin rekommenderar att alla nyinstallerade hårdvaxoljade trägolv behandlas med detta underhållsvax direkt 
efter installation. Det ger golvet en extra skyddande yta som minskar risken för skador men också gör golvet 
enklare att städa. 

Applicering sker enligt nedan instruktion. 

Periodiskt underhåll på ett hårdvaxoljat trägolv bör ske beroende på slitage. Bjelin rekommenderar att ett 
 periodiskt underhåll utförs 1-2 gånger per år i bostadsmiljö. 

Installationsbehandling

Periodiskt underhåll - Bostadsmiljö

• Rengör ytan noga med torra städmetoder, exempelvis dammsugning eller dammtorkning. Golvytan ska vara 
helt torr och dammfri innan underhållsvax appliceras på ytan. 

• 1 deciliter underhållsvax räcker till 10 kvadratmeter. Använd exempelvis ett decilitermått för att mäta upp 
mängden underhållsvax. Applicera sedan en mängd som motsvarar en femkrona på golvytan. 

• Om du använder sprayflaska skall medlet sprayas jämnt på ytan från ca. 40-50 cm avstånd. 
• Använd en mikrofibermopp med en appliceringspad och arbeta noga in underhållsvaxet i träets fiberriktning. 

Arbeta i etapper om 3-5 kvadratmeter åt gången. 

Tveka inte att kontakta oss om något är oklart. 
Skicka ett mail till sales@bjelin.com så hjälper vi dig!

Har du någon fråga eller fundering?
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Periodiskt underhåll på ett hårdvaxoljat trägolv bör ske beroende på slitage. I offentliga miljöer utsätts golvet för 
mycket högre slitage än i bostadsmiljö. Gör ett grundligt underhållsschema och följ detta för att öka livslängden 
på golvet. 

Periodiskt underhåll - Offentlig miljö

• Rengör ytan noga med torra städmetoder, exempelvis dammsugning eller dammtorkning. 
• Fuktstäda ytan med Bjelin Wash Care Ecoline enligt separat instruktion. Se till att golvytan är helt torr innan 

Bjelin Wax Care Ecoline appliceras. 
• Inspektera golvytan noga. Om skador på ytan finns bör dessa renoveras. 
• 1 deciliter underhållsvax räcker till 10 kvadratmeter. Använd exempelvis ett decilitermått för att mäta upp 

mängden underhållsvax. Applicera en lämplig mängd på golvytan. 
• Om du använder sprayflaska skall medlet sprayas jämnt på ytan från ca. 40-50 cm avstånd. 
• Använd en mikrofibermopp med appliceringspad och arbeta noga in underhållsvaxet i träets fiberriktning. 

Arbeta i etaper om 3-5 kvadratmeter åt gången. 
• På stora ytor kan en polermaskin användas med en vit rondell för applicering.
• Avlägsna överskott av underhållsvax med en luddfri trasa
• Låt ytan torka i ca. 45 minuter innan ytan tas i bruk. 

Tveka inte att kontakta oss om något är oklart. 
Skicka ett mail till sales@bjelin.com så hjälper vi dig!

Har du någon fråga eller fundering?

• På stora ytor kan en polermaskin användas med en vit rondell. 
• Avlägsna överskott med en luddfri trasa
• Låt ytan torka i ca. 45 minuter innan ytan tas i bruk. 


