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SERVICE OCH REPARATIONER AV KÄHRS TRÄGOLV

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet och sitt vackra utseende bör de underhållas med 
några enkla metoder. Den här informationen finns tillgänglig i Kährs underhållshandbok på 
www.kahrs.com.

Den här handboken ger en beskrivning av det fullständiga utbudet av service- och 
reparationsprodukter för professionella golvläggare. I dokumentet anges riktlinjer och 
rekommendationer som låter professionella golvläggare utföra små reparationer av 
intrycksmärken, rätta till olåsta Woodloc 5S®-fogar och byta trasiga stavar.

Dessutom informerar vi i handboken om hur ett fullständigt byte av skadade brädor går till, 
både för traditionella T&G-fogar, Kährs Woodloc-fogar och Kährs Woodloc 5S®-fogar.



REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV    4

REPARATION
Partiell reparation av Kährs lamellparkett och 
fanérgolv:
•  Behandla små ytrepor och skrapmärken med Kährs 

Lackrefresher. 
•  Något djupare repor måste först behandlas med Kährs 

Touch-up.
•  Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-up om ytan har 

spruckit. Smuts kan samlas i ”håligheter” i borstade 
produkter. Avlägsna smuts från enskilda områden med en 
liten borste och Kährs Spray Cleaner. Förutom detta kan du 
hantera golv med borstade brädor precis som andra lackade 
produkter. Överlackera golven med Kährs Lack. De borstade 
delarna innehåller naturligt mer lack och behåller sitt borstade 
utseende även efter överlackeringen, om än i mindre grad. 
Kährs Lackrefresher kan användas för underhåll, men glansen 
kommer att öka gradvis.

•  Fyll i djupa hack, repor och sprickor med Woodfiller eller Kährs 
smältvax i passande färg och lackera med med Kährs Touch-
up Lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eller 
brädorna bytas ut.

RENOVERING
Renoverande ytbehandling på trägolv:
Mikrorepor. Om små områden med lack har blivit repade (under 
stolar osv.) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. 
Detta döljer mikroreporna. Vid fukttorkning försvinner 
Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs lamellparkettgolv och fanérgolv:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller av annan 
orsak måste repareras, sker detta bäst genom att de skadade 
brädorna byts ut. Brädor med Woodloc®-fogar är enkla att byta 
ut. Detta är extra lämpligt för infärgade brädor eller brädor med 
särskild ytbehandling.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att 
den infärgade ytan inte nöts ned.

Renovering med Kährs Lack (överlackering):
Huvudorsaken till överlackeringen är att golvet behöver 
”fräschas upp” efter många års användning. Ytan som ska 
lackeras måste rengöras grundligt med Kährs Spray Cleaner. 
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande 
skurborste (röd rondell) och Kährs Remover för att se till att 
golvet är fritt från fett och smuts. Ta bort eventuell Kährs 
Lackrefresher med Kährs Remover. Polera sedan ned alla rester 
av refreshern med fint (grovhet 150) sandpapper eller en 
slipskiva (grovhet 150) innan överlackeringen. Under 

överlackering får temperaturen i rummet och lacken inte vara 
lägre än 14 °C. Hela golvytan måste överlackeras för att det inte 
ska bildas ojämnheter i lacken. Applicera lacken med en rulle 
eller lackborste. Vid överlackering räcker det med ett lager för 
att täcka fogar och skydda från vatten. Kom ihåg att ytan som 
ska överlackeras inte får ha behandlas i förväg med vax, polish 
eller liknande. Detta försämrar fästförmågan, vilket innebär att 
golvet då måste slipas ned till rent trä.

Innan överlackering appliceras lacken på ett provområde för att 
testa fästförmågan. Om golvet tidigare har överlackerats följer 
du lacktillverkarens instruktioner. Om golvet sannolikt kommer 
att utsättas för hårt slitage används flera lager lack.

Golvet kan beträdas försiktigt cirka åtta timmar efter 
lackeringen. Mattor kan läggas på golvet en vecka efter 
lackeringen. Var försiktig med spillt vatten på nylackade ytor 
under den första veckan eftersom det kan orsaka permanenta 
fläckar. Följ alltid instruktionerna för den specifika produkten.

Observera att överlackering ger en mer ”plastig” yta än ett 
fabrikslackerat golv, och att repor syns tydligare eftersom 
lacken som används för överlackeringen tål repor sämre. 
Överlackering genomförs inte i en dammfri miljö, så det finns 
risk att dammpartiklar fastnar i ytan och bildar små bulor som 
blir synliga när lacken torkar.

Grundrenovering av trägolv:
Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras 
går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på 
nytt.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade 
produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar.

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering 
görs.

! Vid överlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats 
med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack 
och fabrikslack inte garanteras.

Obs! Vid all slipning av trägolv finns risk att träfaneret 
avlamineras.

Detta bör alltid framföras skriftligt till konsumenten innan 
renoveringsarbetet påbörjas.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – LACKADE GOLV
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RENOVERING 
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
oljebehandling. För mycket smutsiga icke-infärgade golv:
1. Rengör golvet och se till att lösa partiklar tas bort.
2. Applicera Kährs Satin Oil på ytan och sprid ut den rikligt och 

jämnt med en garnmopp. 
3. Polera golvet med en grön rondell. 
4. Avlägsna överflödig olja med en gummiskrapa eller trasa.
5. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
6. Polera golvet med en trasa som placerats utanpå en vit 

polerrondell för att ta bort eventuell överflödig olja. 

Upprepa det sista steget vid behov. Tänk på att två tunna lager 
olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för 
mycket olja blir ytan klibbig. När golvet har torkat i 5 timmar kan 
du använda det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan 
flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 timmar innan du flyttar 
tillbaka mattor och tyngre möbler.
 
Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

RENOVERING AV GOLV MED KRAFTIG STRUKTUR
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
oljebehandling. 
1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en 

Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för 
hård borste. Annars kan träets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller 
våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta 
smutsen från ytan. 

4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel 

en Orbot-maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs Satin Oil på ytan med en 

maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell 
(150–180 varv/min)

8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om golvet är mycket slitet kan det vara nödvändigt att upprepa 
steg 7 och 8.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min). Detta görs för 
att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt 
lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig. 

Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40–80 m²

RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV
Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att 
renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny 
behandling med pigmenterad Satin Oil.
1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en 

Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för 
hård borste. Annars kan träets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller 
våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta 
smutsen från ytan. 

4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en 

maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell 
(150–180 varv/min)

6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs pigmenterade Satin Oil 

på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med 
en vit rondell (150–180 varv/min)

8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du steg 7 och 8. 
Pigmenterad Satin Oil kan appliceras maximalt 3 gånger, 
eftersom för tjocka lager ger en klibbig yta.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150–180 varv/min) Detta görs för 
att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt 
lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klibbig. 
 
Rekommenderad dosering
1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

Obs! Det finns en risk för självantändning vid kontakt med 
organiska material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande 
isoleringsmaterial etc.) på grund av självtorkande oljeinnehåll. 
Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste 
läggas i vatten omedelbart efter användning för att undvika 
självantändning.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – OLJADE GOLV



REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV    6

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK

MINDRE REPOR OCH SKRAPMÄRKEN
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SMÅ INTRYCKSMÄRKEN DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR

Vid reparationer av djupa hack, repor och sprickor måste 
kanterna på de skadade områdena först rengöras från skarpa 
kanter eller lösa partiklar. Detta görs med en skalpell.

När du reparerar ett hack eller liknande kan du använda 
antingen Woodfiller eller Kährs smältbara vax.

Vid reparationer måste du alltid följa instruktionerna på de olika 
produktförpackningarna.

Mer information finns på www.kahrs.com.
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BYTA STAVAR

BYTA STAVAR
Stavar kan endast ersättas för 3-stavsprodukter.
1. De felaktiga stavarna måste avlägsnas utan att skada lacken 

på de omgivande stavarna. Skär därför igenom lacken i 
fogarna runt den aktuella staven. Använd en riktskena och 
en mycket vass kniv.

2. Mejsla sedan ut staven med ett stämjärn.

3. Skär ned cirka 2 mm i den underliggande stommen utom i de 
fyra hörnen, som ska stödja den nya staven. Välj en 
ersättningsstav som matchar de omgivande stavarnas färg 
och struktur. Den nya staven måste trimmas så att den 
passar perfekt i det utmejslade området. Det blir lättare att 
passa in den nya staven om nederkanterna är avfasade. Vi 
rekommenderar att du använder en sugkopp för att lyfta ut 
staven när du testar passformen. Den nya staven fästs på 
plats med polyesterspackel, till exempel Plastic Padding. 
Applicera en droppe spackel i mitten av den utmejslade 
sektionen och runt kanterna på undersidan av den nya 
staven. 

Tryck på staven så att den hamnar i nivå med omgivande stavar 
och håll den på plats med fingret tills polyesterspacklet har 
hårdnat (cirka 3–4 minuter). Se till att alltid ha en trasa 
tillgänglig för att snabbt torka upp överblivet spackel. När du 
byter ut en stav kan det vara nödvändigt att använda en liten 
mängd Kährs Woodfiller eller Kährs smältbara vax i matchande 
färg runt omkring den. Använd Kährs Touch-up på de platser 
där du har använt Woodfiller eller vax. En korrekt monterad 
fabriksbehandlad ersättningsstav är svår att upptäcka om du 
inte är expert.

Ersättningsstavar
Kährs kan leverera ersättningsstavar i alla träslag och med alla 
ytbehandlingar (eller obehandlade) som finns i företagets 
sortiment av 3-stavsgolv. Det går naturligtvis även att kapa till 
stavar från behandlade brädor.

Skär igenom lacken i fogarna runt den 
aktuella staven. Använd en riktskena.

Mejsla ut staven och 2 mm av 
mellanlagret med ett stämjärn.

Välj och montera en ersättningsstav. 
Fyll hålet med polyesterspackel och 
tryck ned staven.
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LIMMA OLÅSTA WOODLOC 5S-FOGAR

Om en Woodloc 5S-fog inte är låst kan detta enkelt rättas 
till.

1. Gör ett märke på brädans fjädersida i enlighet med bilden.
2. Borra 10–12 mm djupt i brädan. Observera att djupet är 

viktigt, du måste borra för att nå till hålet (se bild 4).
3. Lyft upp brädan med en sugkopp.

4. Spruta in lim i de borrade hålen samtidigt som du fortsätter 
lyfta brädan.

5. Applicera tryck direkt efter att du har sprutat in limmet. 
Bibehåll trycket i minst 3 minuter.

Reparera de borrade hålen med Kährs smältbara vax.

Rekommenderat lim: Loctite 3090
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BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ ett
Den bästa metoden är att lyfta upp brädorna intill den skadade 
brädan, byta ut den skadade brädan och sedan lägga om de 
brädor som lyfts upp. För bästa resultat återanvänder du en 
bräda som har lagts nära den skadade brädan, eftersom den 
har liknande färg och slitage. Lägg den nya brädan där den 
”nya” färgen inte syns lika tydligt, till exempel nära en vägg. 
Med en Woodloc®-fog kan du lägga framifrån, bakifrån, från 
vänster eller från höger.

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ två
1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga 

till ett ”V” i kortänden.

2–3. Ta bort delarna av den gamla brädan.

4. Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och 
långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.

5. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern 
lätt (0,5 mm) så att det finns plats för limmet.

6. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel. 

7. Applicera Kährs Lim på de omgivande brädornas låsläppar 
och på ersättningsbrädan.

8. Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja 
med långsidan. 

9. Tryck sedan in brädan i sidled. Knacka sedan in hela 
långsidan. Placera den gamla brädan på den nya – på 
fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Limmets breda 
kontaktyta gör fogen tillräckligt stark.
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BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC 5S

Om en bräda är allvarligt skadad och måste bytas ut gör du 
som på bilderna nedan.

Byta ut brädor med Woodloc 5S-fogar, alternativ två
1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga 

till ett ”V” i kortänden.

2–4.  Ta bort delarna av den gamla brädan. Använd ett vasst 
stämjärn och se till att du inte skadar kringliggande brädor.

5–6.  Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och 
långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.

7. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern 
(0,5 mm) så att det finns plats för limmet.

8. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel.

9. Sätt dit en ny låspinne på brädans notsida.

10.  Applicera Kährs lim på de omgivande brädornas låsläppar 
och på ersättningsbrädan.

11–12.  Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja 
med långsidan. Det blir enklare att lägga den nya brädan 
om du använder en vikt i den bortre änden. Tryck sedan 
in brädan i sidled. Knacka sedan in hela långsidan. 

13.  Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och 
tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gör 
fogen tillräckligt stark.
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ERSÄTTA EN BRÄDA, LIMMAD T&G

Ersätta brädor med fjäder och not
Om det finns stora skador på flera stavar i slitytan, måste 
kanske en eller flera brädor bytas enligt följande: Såga igenom 
runt hela den skadade brädan cirka 30 mm från kanten. Lyft ut 
den sågade delen och ta bort de kvarvarande delarna av 
fjädern och noten från det kvarvarande materialet. Det är 
enkelt att kontrollera med en bräda att det inte finns limrester 

kvar. Kontrollera att den nya brädan är av rätt längd. Skär bort 
underdelen av noten på både långsidorna och kortsidorna. När 
du har testat så att brädan passar och gjort eventuella 
nödvändiga justeringar, stryker du lim på den och sätter den på 
plats (se bilden). Placera den gamla brädan på den nya – på 
fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Du kan byta ut 
flera brädor med samma metod.

SKADAD BRÄDA

NY BRÄDA

Såga igenom med en cirkelsåg

Såga igenom brädan cirka 30 
mm från kanterna, lyft bort 
den utsågade biten och ta bort 
delarna av fjädern och noten. Såga igenom med en cirkelsåg

Tryck medan limmet torkar

Ta bort den undre delen

Använd rikligt med lim runt 
hela brädan

Limma ihop – använd en 
klämma
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MER DETALJERAD INFORMATION OM RESPEKTIVE PRODUKT (TEKNISKA DATA OCH 
INSTRUKTIONER FÖR APPLIKATION) KAN HÄMTAS VIA WWW.KAHRS.COM

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av 
trä och golv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av 
trä- och laminatgolv.

Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att 
använda.

Artikelnr. 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER
– effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kährs Remover är en borttagare för Kährs Lackrefresher och vaxbaserad polish från trägolv. 
Kährs Remover kan även användas för grovrengöring.

Artikelnr. 710523

KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER 
– återställer lackade golv

Kährs Lackrefresher är en lättanvänd refresher för ytbehandlade trägolv. Produkten ger träet 
en skyddande yta som underlättar rengöring och underhåll. Ju fler skikt man lägger, desto 
högre grans får golvet.

Artikelnr. 710522
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KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER 
– golvytbehandling

Kährs Mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä och 
parkettgolv. Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, 
borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot 
mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Mattlack är lämplig 
för användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.

Artikelnr. 710618

KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER 
– golvytbehandling

Kährs Högglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och 
parkettgolv. Lämplig för överlackering av högglanslackade golv från Kährs. Applicera med 
rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig 
mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs högglansiga lack 
är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. Satin Oil ger 
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i 
golvets yta.

Artikelnr. 710553

KÄHRS LACK 
– golvytbehandling

Kährs Lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling för trä- och 
parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährs golv. Applicera med rulle, borste eller 
påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt 
slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Lack är lämplig för användning i 
bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs 
Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
– infärgad underhållsolja

Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. 
Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att 
tränga ned i golvets yta. 

Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov 
Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf 
Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture 
Artikelnr. 710588 Satin vit, matchar till exempel Olof 
Artikelnr. 710589 Satin vit, matchar till exempel Gustaf 
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KÄHRS UNDERHÅLLSKIT

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährsgolv. Kitet innehåller en 
0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.

SPRAYMOPPKIT

Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och 
oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner. 
Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75 
liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.

Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER

Refillpaket för spraymoppkit.

Artikelnr. 710576

KÄHRS MOP REFILL

Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.

Artikelnr. 710512

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT OLJADE GOLV

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt oljade Kährsgolv. Satsen innehåller 
Satin Oil i en sprayflaska (250 ml) och en torrmopp.

Artikelnr. 710564
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KÄHRS TOUCH-UP

Används för mindre reparationer av golvets ytbehandling. Tillgänglig för: lackade, 
mattlackade, högglanslackade och oljade golv. Finns också i pigmenterade varianter som 
matchar Alabaster, Dew, Brighton, Nouveau White, Stone, Nouveau Bronze, Soil, Nouveau 
Black och Linnea Brown.

KÄHRS WOODFILLER

Används för reparationer när det finns hack eller repor i träet. Används tillsammans med 
Kährs Touch-up för bästa resultat.

Ask, lönn artikelnr. 710619. Björk, furu, gran artikelnr. 710620.
Ek artikelnr. 710621.  Ljus ek artikelnr. 710622.
Bok, körsbär artikelnr. 710623. Jarrah artikelnr. 710624. 
Valnöt artikelnr. 710625. Körsbär artikelnr. 710626.
Svart artikelnr. 710627.  Vit artikelnr. 710628.
Wenge artikelnr. 710629

KÄHRS REPAIR KIT FÖR LACKADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler

Artikelnr:
Reparationskit lackade golv artikelnr. 710577
Reparationskit lackade golv 5 kit artikelnr. 710565

Innehåll
• 10 x vaxstavar (4 cm)
• 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
• 1 x smältare med 3 batterier
• 1 x slip- och poleringstrasa
• 1 x bomullsduk
• 1 x penselborste klarlack för tätning

KÄHRS REPARATIONSKIT PRO

För reparation av skador på oljade, lackade och infärgade träytor. Testa först på en plats som 
inte är så framträdande.

Artikelnr. 710517

Innehåll
• 12 x Touch Up, olika varianter
• 11 x vaxstavar, olika nyanser 
• 1 x smältare med gaspåfyllning 
• 1 x skalpell, skurkudde och plastspatel 
• 10 x flexpennor, olika nyanser
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KÄHRS REPAIR KIT FÖR OLJADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler.

Artikelnr:
Reparationskit för oljade golv artikelnr. 710578
Reparationskit oljade golv 5 set artikelnr. 710566

Innehåll
• 9 x vaxstavar (4 cm)
• 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
• 1 x smältare med 3 batterier
• 2 x sandpapper (grovlek 150 och 240)
• 1 x specialolja, 10 ml
• 1 x bomullsduk
• 1 x AQUA-penselborste klarlack för tätning


