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Hardwax Oil Extreme er et lugtsvagt kvalitetsprodukt til oliebehandling af
trægulve. Den kombinerer alle fordelene fra olie og voks i ét produkt, hvilket
sikrer en ekstrem robust og resistent overflade godt beskyttet mod spildte
væsker og pletter. Hardwax Oil Extreme fremhæver træets naturlige glød
og giver en behagelig skridsikker overflade, som er nem at vedligeholde.
Produktet er velegnet til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne
træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour Oil.

•
•
•
•

God resistens mod vand, kaffe, te og rødvin
Modstandsdygtig over for ridser og mærker
Giver træet et naturligt udseende og åndbar overflade
Nem at vedligeholde med tilhørende plejeprodukter

Anvendelsesområde
Til ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour
Oil.

Anvendelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt
en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for god ventilation i
rummet af hensyn til tørretid og afdampning.
Gulvet skal være fri for snavs, fedt, voks og slibestøv. Tidligere behandlede gulve slibes til rent træ med
korn 120-150. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand
hvis nødvendigt. Hardwax Oil Extreme er klar til brug.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets
forenelighed.

Sidste slibning

Korn 120-150

Behandling

Hardwax Extreme Olie skal omrøres grundigt inden og under brug. Dunke med forskellige batchnumre
bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien direkte på gulvet med en polermaskine på et
mindre område ad gangen (5-10 m²). Fordel olien godt. Lad olien stå blank på overfladen i 5-10
minutter. Hvis olien suges hurtigt ned i træet, påføres mere olie. Bemærk: Efter ca. 15 minutter begynder
Hardwax Extreme Olie at lukke i overfladen. Poler overfladen med en hvid eller beige polerpad, indtil
træet virker mættet. Polér efterfølgende med rene, fnugfrie bomuldsklude for at fjerne overskydende
olie, inden der fortsættes til næste område. Gulvet må herefter ikke virke vådt, og der må ikke ligge
overskydende olie tilbage. Lad gulvet tørre 8-10 timer. Gentag evt. behandlingen hvis endnu et lag olie
er nødvendig, eller hvis der ønskes en højere glans eller resistens.

Bemærk

Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærder. Efter 7 dage kan gulvet
med fordel rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som tilfører overfladen
ekstra beskyttelse.

Tørretid (ved 20˚C)
Indvirkningstid

5-10 minutter. Alt efter temperatur, luftfugtighed og påføringsmængde.

Tørretid (ved 20˚C)

8-10 timer. Alt efter temperatur, luftfugtighed og påføringsmængde. Lavere temperatur og/eller højere
luftfugtighed kan forlænge tørretiden.
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Teknisk data
Massefylde

0,9 g/ml

Tørstofindhold

Ca. 53%

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

+ 15-30° C

Rækkeevne

Ca. 20 m²/L, afhængigt af trætype og overflade

Farver

Natural and white

Rengøring af værktøj

WOCA Solvent

Opbevaring

10

VOC

Dette product indeholder max. of 515 g VOC/L.
Grænseværdien er 700 g VOC/L (cat. A/f).

Emballage

2.5 L

Migration_Test

EN 71-3:2013

Godkendelser

Dansk Indeklima Mærke
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natural Soap, varenr. 511010

Månedlig pleje

Oil Refreshing Soap, varenr. 511210

Halvårlig pleje

Oil Care, varenr. 528010

Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525

Værktøj

Malerrulle, 4 mm luv, varenr. 88004
Malerrulle skaft, 25 mm, varenr. 599650
Teleskopskaft, varenr. 599651

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for
WOCA Denmarks kontrol, kan
vi ikke garantere andet end
produktets kvalitet. WOCA
Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet
betragtes som halvfabrikata,
da resultatet er afhængigt
af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre produktet samt
de opgivne data. Denne label/
produktbeskrivelse erstatter alle
tidligere versioner.

