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TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produkt typ: 
 

TreStjerner Hårdvaxolja är en högkvalités ytbehandling för trä- och parkettgolv baserad på förädlade 
vegetabiliska oljor och hårda vaxer. Produkten ger en matt, slitstark och vattenbeständig yta som framhäver träets 
naturliga nyanser och struktur. 
 
Användningsområde: 
Ytbehandling för inomhusbruk på nya eller nedslipade trägolv och på nedslipade parketgolv samt till 
underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan också användas på detaljer, bänkskivor och 
möbler. Produkten uppfyller kraven för att komma i kontakt med livsmedel (EN 1186) när produkten är 
genom härdad.  
 
OBS! Slutresultatet är beroende på underlagets struktur, sugförmåga, antal strykningar och 
appliceringsmetod.  
 
Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor bör en provstrykning göras för att kontrollera att 
TreStjerner Hårdvaxolja har god vidhäftning till underlaget. Om hårdvaxoljan inte har tillräckligt god 
vidhäftning bör underlaget slipas ned till bart trä innan behandling med hårdvaxolja.  
 
 
 
Tekniska data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Förbehandling: Alla underlag skall först tvättas med TreStjerner Golvrengöring. 
Underlaget skall vara rent, torrt och fri från fett, såparester och andra 
tvättmedel. 

Tidigare hårdvaxoljade ytor mattslippas med slippapper nr 150-180. 
Var noga med slipning mellan stavarna för att undvika 
uppsprickning/avflagning. Avlägsna slipdammet genom 
dammsugning och avtorkning med en mikrofiberduk. Tidigare 
hårdvaxoljade ytor med skador bör slipas ned till bart trä innan 
vidare behandling.  

Tidigare lackade och målade ytor slipas ned till bart trä. Använd 
slipmaskin för att säkra jämn och noggrann nedmattning. Avsluta 
med slippapper nr 180. Avlägsna slipdammet genom dammsugning 
och avtorkning med en mikrofiberduk.  

 

Bruksanvisning: Applicera 2 strykningar TreStjerner Hårdvaxolja på nya och 
nedslipade underlag. Om man önskar att färga in underlaget 
behandlas golvet först med TreStjerner Golvolja i vald kulör och 
sedan appliceras 1 strykning klar TreStjerner Hårdvaxolja. Vid 
underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor rekommenderas 1 strykning 
klar hårdvaxolja.  

Manuell applicering: Rör om noggrant före och under användning. 
Jobba i mindre fält. Påför hårdvaxoljan i brädornas längdriktning i 
jämna och tunna strykningar med en lackpensel med 
förlängningsskaft eller en korthårig rulle för släta ytor. Efterstryk med 
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en lackpensel i hela golvbrädans längdriktning. Jobba på detta sätt 
2-3 brädor åt gången tills hela ytan är behandlad. Eventuell 
fiberresning slipas ned lätt med slippapper nr. 180.  

Maskinell applicering: Rör om noggrant före och under användning. 
Häll en lämplig mängd hårdvaxolja på golvet och arbeta ned den i 
träet med vit eller röd pad under poleringsmaskinen och tillför mer 
hårdvaxolja vid behov. Polera den färdigoljade ytan med torr 
golvtrasa under poleringsmaskinen. Polera tills underlaget är torr 
och har en fin finish. Vid behandling av större ytor bör arbetet delas 
upp i mindre fält (ca 5-6 m2). 

 

Appliceringsmetod: Pensel eller rulle. Poleringsmaskin kan också användas.  

Rekommenderad 
förbrukning: 

15-25 m2/liter per strykning 

Viskositet: ca 60 sek (DIN-Cup 4) 

Litervikt: 0,93 

Torrhalt (volym %): 35 

Torktider (23 °C, 50 % R.H.): Övermålningsbar: 6 timmar 
Brukstorr: 12 timmar 
Härdningstid: Ca. 7 dagar. Undvik hård belastning under denna tid. 

Glans (v/ 60 °): Matt (3-6) 

Förtunning  / rengöring: Skall inte förtunnas. Rengöring med lacknafta. 

Emballage / baser: 0,75 och 3 liters klar. Skall inte brytas. 

Avfallshantering: Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. 
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal 
miljöstation. 

 
På grund av fara för självantändning skall använda trasor brännas 
eller läggas i vatten omedelbart efter användning. 

Anmärkningar: OBS! Slutresultatet beror på underlagets struktur och sugförmåga, 
antal behandlingar och appliceringsmetod. Vid efterbehandling med 
klar TreStjärne Hårdvaxolja kan golv behandlade med TreStjerner 
Golvolja i vit, gråa nyanser och ljusa kulörer få ett mer gyllene 
utseende. Mörkare kulörer får ett djupare utseende vid 
efterbehandling med klar TreStjerner Hårdvaxolja. Hårdvaxoljan 
röres om väl ända ner till botten av emballaget innan användning. 

Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas samman 
innan användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och 
förbrukning ut över rekommenderad mängd förlänger torktiden. 

Temperaturen i luft och underlag skall vara högre än +10 °C vid 
användning. Undvik mattor på golvet den första månaden efter 
behandling.  
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Rengöring och underhåll: Daglig rengöring:  

Dammsugning/dammtorkning med mikrofiberduk. 

Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv): 

Rengöring med TreStjerner Underhållsolja och vatten (förhållande 
1:20). Använd en lättfuktad mopp vid rengöring och undvik spill på 
golvet. 

Underhåll: 

TreStjerner Hårdvaxolja används vid underhåll av tidigare 
hårdvaxoljade golv. Golvet bör underhållas/tillföras mer olja när 
golvet ljusnat och ser torrt ut. Underhåll av hårdvaxoljade golv bör 
påbörjas innan behandlingen är nedsliten ända ned till bart trä.  

 

Ytterliggare information: 

 

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten 

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkten 
innehåller max. 500 g/l VOC 

 

Revisions datum: 2016-03-22 (enl. NO 2015-12-15) 
 


