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ANKOMSTLAGRING 
Trappor levereras med ca 10% träfuktighet och måste lagras torrt och under vinterhalvåret 
varmt. 
 
 
OLJADE TRAPPOR  
Trappan skall oljas in minst 1 gång kort efter leverans för att undvika torksprickor.  
Använd en ren trasa. Olja in samtliga trädetaljer evtl flera gånger tills träet är mättat. 
Torka av evtl överskottsolja med en trasa eller hushållspapper. 
Därefter oljas trappan minst 1 gång per år eller efter behov. 
Efter inoljning, låt trappan torka ca 4-5 h. 
Använd kallpressad 50% linolja och 50% terpentin som bifogas levererad trappa  
och som även finns i byggmaterialhandel. 
OBS. Bränn eller vattendränk använda trasor p g a självantändningsrisken. 
 
 
LACKBEHANDLADE TRAPPOR 
Tvätta av planstegen med trasa fuktad i ljumt vatten och syntetiskt  
tvättmedel utan alkalier . 
FIäckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med  
trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen.  
Den kan skada limmet i fogarna. 
Det är lacken som utgör slitytan. Var därför noga med att bättra  
nedslitna ställen på trappan innan träytan skadas. 
Innan bättringen görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier  
som skall strykas ruggas först upp genom lätt slipning med fint  
slippapper. Bättringen utförs med syrahärdande lack. 
 
 
TRAPPOR BELAGDA MED PLASTMATTA ELLER LINOLEUM 
Rengöring sker med ljumt vatten tillsatt med flytande syntetiska  
rengöringsmedel eller tvålflingor. Tillse att vattnet inte flödar .  
FIäckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med  
lack/tvättnafta. Vätskan far inte hällas ut på planstegen. Den kan  
skada limmet i fogarna. 
Behandla plastmattan vid behov med polish eller tvättvax. Var  
försiktig med starka vaxborttagningsmedel. 
 
 
TRAPPAR BELAGDA MED TEXTILA MATTOR 
Rengöring sker med dammsugare. Sand och grus avlägsnas  
snarast innan smutsen tränger ner under luggen. Är mattan på  
planstegen hårt nedsmutsad skumtvättas den. 
Fläckar avlägsnas omgående varvid tillses att endast fläckarna  
bearbetas. Vid svårare fläckar bör råd om lämplig borttagnins- 
metod inhämtas från mattillvekaren. 
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