Produktdatablad

Hårdvaxolja

Produktbeskrivning

Teknisk data

Torktider
Dammtorr:
Övermålningsbar:
Ytan kan tas i bruk:
Full hårdhet:

Täckning

Ronseal Hårdvaxolja är en unik och extremt slitstark modifierad hårdvaxolja baserad på
oljebaserade hartser och naturliga vaxer som har en kort torktid och snabb härdning där
träets naturliga skönhet kommer fram. Ronseal Hårdvaxolja ger inte bara ett vackert
naturligt utseende utan också ett överlägset skydd mot repor, klackmärken och
hushållskemikalier.
Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet

Sidenmatt 20, Matt 10 och Vit
Transparent vit/beige vätska, torkar klar
En karakteristisk söt doft
Inte brandfarlig
Låg

VOC-halt
Kategori
EU gränsvärde

>140 g/l
A/i
140 g/l (2010)

vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet
30 minuter
2 timmar
6 timmar
24 timmar
Teoretisk täckförmåga 12 m2 per liter.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
Filmtjocklek per lager: vått 80-100 µm, torr 22-27 µm
Total filmtjocklek: hemma: 50-75 µm, kontor: 75 µm, Butik/idrottshall: 100 µm
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Hårdvaxolja
Förberedelser
Slipning golv

Förbered ytan för lackning
1. All gammal lack eller olja måste först slipas bort. Slipa golvytan trären med
en bandslip- och kantslipmaskin. Parkettgolv: Börja slipa med korn 40 följt
av korn 80. Brädgolv furu/gran: Börja slipa med korn 24 följt av korn 40,
80.
2. Fyll igen hål och sprickor med ZAR® Träspackel (efter korn 80).
3. Slipa till sist med korn 120.
4. Dammsug golvet och torka av med en tygtrasa fuktad med lacknafta.

Obehandlade golv

Slå in spikar och fyll i hål med träspackel. Vax, polish, olja eller färg måste tas bort
helt. Slipa golvet, företrädelsevis med en slipmaskin i fibrernas riktning.
Fiskbensmönstrat golv skall slipas två gånger i 90 graders vinkel mot varandra.
Börja med 60-80 korns slippapper och avsluta med 120 korns, säkerställ också att
ytterkanterna i rummet slipas.
Undvik att inandas slipdamm genom att använda en ansiktsmask. Låt dammet
lägga sig och avlägsna med dammsugare. Torka av med en ren trasa fuktad i
lacknafta och låt ytan torka.

Tidigare lackade golv

Hårdvaxolja skall inte användas på tidigare oljade, lackade (laminatgolv) eller
vaxade ytor, dessa skall först slipas ned till bart trä. Följ sedan anvisningarna för
obehandlat golv.

Möbler, inredningar,
arbetsbänkar mm.

Rengör ytan från smuts, damm, vax och allt som kan påverka vidhäftningen
negativt. Hårdvaxolja skall inte användas på tidigare oljade, lackade eller vaxade
ytor, dessa skall först slipas ned till bart trä, avsluta med 120 korns slippapper. Gör
ren ytan men avfettningsmedel innan applicering.
Hårdvaxolja kan med fördel användas till arbetsbänkar i kök och badrum.
Hårdvaxolja är utmärkt till ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Tål upp till
80°C samt vin och sprit och de flesta hushållskemikalier.

Infärgning

För infärga av golvet innan lackning, använd ZAR Träbets som finns i 26 träkulörer,
inkl svart och vitt.
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Hårdvaxolja
Applicering

Rör om lacken noga både före och under applicering. Använd en syntetisk pensel av
god kvalitet. Förtunna inte. Arbeta ganska snabbt, pensla ut jämt i fibrernas
riktning. Applicera inte för tunt. Undvik att pensla på redan applicerade ytor då
detta kan ge överlappningsmärken. Applicera 2-3 lager. Om det behövs kan en lätt
slipning göras innan sista lagret appliceras. Slipa lätt med ett 240 korns slippapper,
torka sedan av med en fuktig trasa, låt torka. Används inte under 10°C. Testa alltid
vidhäftning på en mindre yta före applicering.

Underhåll

Ytan, där Hårdvaxolja är applicerad, skall kontrolleras regelbundet för skador och
slitage. När ytan har slitits ned tillräckligt slipas ytan lätt och slipdamm avlägsnas
med dammsugare, torka även av ytan med en fuktig trasa. Applicera sedan 1 till 2
lager med Hårdvaxolja, låt torka.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med
tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och
verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda
lackburkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Ronseal Hårdvaxolja är flexibel för att undvika sprickor och flagor. Ronseal
Hårdvaxolja gör inte mjuka golv hårda eller förhindrar åverkan.
Vissa tropiska träslag har ytbeskaffenheter som hindrar golvlacken att suga in.
Oljiga träslag ger en sämre vidhäftning. I det här fallet tvättas ytan med lacknafta,
låt torka noggrant och testa lacken på en liten yta.
Applicera inte Ronseal Hårdvaxolja om temperaturen är under 10 °C under
appliceringen eller torktiden eller i de fall där luftfuktigheten är hög.
Använd inte på ytor behandlade med andra lacker om lackerna inte har härdat i
minst en månad.
Under minst 8 dagar efter applicering av Hårdvaxolja skall användandet av
rengöringsmedel, polish eller andra underhålls produkter undvikas.
Ta bort starka syror och färg från ytan med en gång.
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Hårdvaxolja
Lagring

Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur
mellan 5 och 35°C. Bör förvaras frostfritt.

Storlekar

Ronseal Hårdvaxolja finns i 250 ml, 750 ml och 2.5 liters förpackning.

Artikel nr
250 ml
750 ml
2.5 liter

Sidenmatt (20)
36051
35958
35957

Matt (10)
36089
36088
36087

Vit
37340
37339

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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