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Suldalstrappan – FDV dokumentation 
 

 Underhåll  Lackade och målade trappor: 
 

• En trappa som dammsugs och blir dammtorkad regelbundet håller sin naturliga glans i många år  
Trapporna behandlas med syrahärdad lack och färg, och har bra motståndskraft mot fläckar och 
repor. 
Eventuella fläckar kan oftast avlägsnas med en lätt fuktad trasa med vatten och ett milt 

rengöringsmedel 
 

• Trappor som är utsatta för ett hårdare slitage bör i samband med rengöring  behandlas med polish.  
Vid omlackering eller bättringsmålning ska ytan först rengöras och slipas med ett finkornigt 
sandpapper (korn 180/240) avlägsna slipdamm, gärna med en lätt fuktad microfibertrasa. 
Lackering/målning bör göras inom ett dygn efter slipning. Följ alltid instruktioner från 
färgleverantör  
 

Underhåll av betsad trappa: 
 

• Betsade trappor är skyddslackade med syrahärdad klarlack 

• Underhåll:     Betsat trä kan inte repareras med tillfredsställande resultat. Man ska därför vara noga 
med att inte slita eller slipa igenom täcklacken och ner i betsen. 

• Trappan ska i övrigt underhållas  enligt vad som förklaras ovan, gällande lackade och målade 
produkter. 
 

Underhåll av oljade trappor: 
 

• Följ alltid leverantörens anvisningar vid påföring av olja!  

• Ett väl skött underhåll ger en trappa som behåller sin naturliga lyster under många år.  

• Trappor är utsatta för ett hårt slitage varje dag, påför därför ny olja på slitytorna ett par gånger / år. 
Slipa lätt av ytan innan oljning med ett finkornigt sandpapper (korn400). Lägg på ny olja och torka 
bort överflödet efter några minuter. Använd inte trappan de följande 10-24 timmarna 

• En oljad trappa får en blankare yta där slitaget är som störst. Efter 2-3 efterbehandlingar blir ytan 
jämnare med en vacker yta som är motståndskraftig och lättskött. 

• Rengöring av trappa ska göras med så torra metoder som möjligt. Rengöring kan göras med lätt 
fuktad trasa med ett milt Ph-neutralt rengöringsmedel (Ph-värde ca 7.00).  Alkaliska medel ska 
aldrig användas! De kan skada ytbehandlingen. Torka av med lätt fuktad trasa och torrtorka efteråt. 

• Oljade trappor är känsliga för svart gummi (tex skosulor och kablar) Fläckar och mindre repor som 
inte går bort med lätt fuktad trasa kan man försiktigt pröva att slipa bort med finkornigt 
sandpapper (korn 320-400)  

• Om det skulle uppstå mattare ytor fläckvis efter grovrengörning eller slipning kan man lägga på ny 

olja lokalt på dessa för att få upp glansen igen. Fukta ett hushållspapper med avsedd olja och gnid 
försiktigt in ett tunt lager på de matta fläckarna, torka av efter några minuter. Undvik att gå på 
fläcken under 10-24 timmar  

• OBS – Risk för självantändning! Trasor, papper, slipsvampar etc. Som har använts till olja kan 
självantända och måste därför brännas eller förvaras i ett brandsäkert avfallskärl efter användning!  
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Underhåll Stål och Glas: 
 
OBS- obehandlat rostfritt stål och behandlat rostfritt stål ska behandlas på olika sätt! 
 
Rostfritt stål, obehandlat  
Vitvarukedjor och butiker säljer olika produkter för behandling. Det är viktigt att se till att du     
Följer strukturriktningen i stålet vid behandling.  Då det finns ett flertal produkter på marknaden  
uppmanar vi att Ni följer deras rekommendationer. 
. 

 
Rostfritt stål, behandlat 
Några rostfria produkter har antingen en lackad yta eller skyddande hinna. På dessa ska det endast användas fuktig trasa med 
ett milt rengöringsmedel. Använd INTE microfiberduk eller stålullsprodukter på dessa, då de repar och förstör ytan. 
Då det finns ett flertal produkter på marknaden uppmanar vi att Ni följer deras rekommendationer. 
 

 
Målat stål. 
Torkas med fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Vid ommålning eller bättringsmålning ska ytan först rengöras , sedan 
slipas ned med ett fint sandpapper (korn 180-240) , städa bort slipdamm gärna med lätt fuktad microfibertrasa. Målning bör 
göras inom ett dygn efter slipning. Följ alltid instruktioner från färgleverantören. 

 
Glas 
Glastrappor och räcken underhålls och rengörs som vanligt fönsterglas. Då det finns ett flertal produkter på marknaden  
uppmanar vi att Ni följer deras rekommendationer. 
   
Nb! Kom ihåg att kontrollera eventuella fästen till glasen och efterdrag skruvar vid behov 
 

Tveka inte att kontakta oss om det är något Du undrar över. 
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