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Vid planeringen av trappan har följande grundkriterier följts 

Trappan är avsedd att användas endast i torra utrymmen (fuktklass 1). 

Trappan är dimensionerad för normalt bruk i bostad (max 6 personer samtidigt, jämnt fördelat). 

Transport av väldigt tunga föremål i trappan bör undvikas i mån av möjlighet, alternativt måste ett 

tillfälligt stöd installeras under trappstegen. 

 

Förflyttning i trappan: 

När man går i trappan bör säkerhet och försiktighet beaktas. 

Undvik att gå med skor i trappan. 

 

Säkerheten kan förbättras: 

Om trappan inte är utrustad med halkskydd, kan halkskyddstejp eftermonteras. 

I övre och/eller nedre ändan av trappan kan barngrind monteras i efterhand. 

Extra handledare, på lägre höjd, avsedd för barn kan monteras i trappan. 

 

Rengöring av trappan: 

Lösningsmedel får inte användas vid rengöring av trappan. Ej heller tvättmedel som innehåller vax. 

Använd en fuktig städ-duk för avtorkning. 

 

Reparation av ytbehandlingen: 

Förslipning skall alltid utföras före målning eller lackning. Förslipning innebär att; ytan ruggas upp med 

slippapper eller slipdyna, grovlek 360, t.ex. Mirka Abralon. 

Vid reparation av vitmålade ytor rekommenderar vi Würth:s halvglansiga sprayfärg, kulör: RAL9010. 

Målningen utförs 5-6 ggr med mellanslipning. Målfärg kan köpas från ett välsorterat byggvaruhus eller 

direkt från Westwood. Nyansen för industrimål är: NCS S 0502-Y. 

Vid reparation av en lackad yta rekommenderar vi Color Matic spraylack. Lackningen utförs 2-3 ggr med 

mellanslipning. Spraylacken är tillverkad för Westwood och går därav endast att köpa direkt från 

westwood. 
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Skötselråd för oljade trätrappor 

En oljad trätrappa kräver underhåll. Oljningen bör utföras enligt behov, beroende av slitage. Inom det 

första halvåret rekommenderar vi att de oljade ytorna behandlas för att uppnå en lättskött yta.  

Oljevaxet appliceras tunt och jämt med en pensel av god kvalitet, en svamp eller med en luddfri 

bommullstrasa i riktning med fibrerna. 

Använd OsmoColor 3032 för transparent yta, OsmoColor 3011 för vitpigmenterat och OsmoColor 3074 

för grå. 

 

Rengöring av oljade trätrappor 

För normal städning och avlägsning av damm, använd städ-duk, mopp eller dammsugare. Vid behov 

kan ytorna torkas av med en fuktad städ-duk. 

Starka basiska tvättmedel eller tvättmedel innehållande syror och/eller slipande ämnen bör inte 

användas i trappan. 

Vid tvätt rekommenderar vi: OsmoColor Wisch-Fix 

 

Tilläggsinstruktioner vid behov direkt från fabriken eller OsmoColors hemsida. 

 

 


