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Hardwax Oil Swift är en snabbtorkande, luktsvag roll-on-produkt för
oljebehandling av trägolv. Den är otroligt enkel att applicera eftersom den
inte behöver poleras in i träet. Hardwax Oil Swift kombinerar naturlig olja och
vax i en och samma produkt. Detta garanterar en extremt hållbar yta med hög
resistens mot vätskor och fläckar. Den bevarar golvets naturliga utseende och
ger en behaglig, halksäker yta som är enkel att underhålla. Produkten är lämplig
för grundbehandling av obehandlade, nya eller nyslipade träytor samt som
toppskikt ovanpå WOCA Master Colour Oil.
•
•
•
•
•

Ska inte poleras in i träet
Resistent mot vätskor som vatten, kaffe, te och rödvin
Slitstark mot repor och märken
Bevarar träets neutrala utseende och ger en yta som andas
Enkel att underhålla med tillhörande underhållsprodukter

Applikationsområde
För obehandlade eller nyslipade träytor samt som toppskikt ovanpå WOCA Master Colour Oil.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det är viktigt att produkten, rummet och golvet har en temperatur på 15–30 °C och en luftfuktighet på
ca 50 %. Träets fukthalt får vara maximalt 12 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och
avdunstning. Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera träets
och oljans lämplighet.
Obehandlade golv ska vara fria från smuts, fett, vax och slipdamm. Tidigare behandlade golv slipas ner
till rent trä med en kornstorlek på 100–150. Dammsug noga och torka vid behov golvet med en hårt
urvriden trasa fuktad med rent vatten.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Sista slipningen

Korn 120-150.

Behandling

Hardwax Oil Swift ska röras om ordentligt innan och under användning. Dunkar med olika satsnummer
bör blandas för att undvika färgskillnader. Applicera ett tunt lager olja med en korthårig målarroller
(3–4 mm) eller liknande i träets längdriktning. Fördela oljan jämnt. Låt träet torka i 4–5 timmar. Upprepa
behandlingen inom 24 timmar om ännu ett lager olja behövs. Ett lager olja är dock vanligtvis tillräckligt
för tidigare oljade ytor. För optimal vidhäftning måste tidigare behandlade golv mellanslipas med en
bordeaux pad innan ett lager hårdvaxolja appliceras.

OBS!

Det nyoljade golvet kan beträdas med försiktighet dagen efter och är genomhärdat efter 7 dagar vid
normala inomhusförhållanden. Utsätt inte golvet för vatten eller rengöringsmedel under de första 7
dagarna medan oljan härdar.

Torktid
Torktid

4-5 timmar vid 20°C

Genomhärdat

7 dagar vid 20°C

Rekommendation

Lägre temperaturer och/eller högre luftfuktighet kan förlänga torktiden. Utsätt inte golvet för vatten
eller rengöringsmedel under de första 7 dagarna medan oljan härdar. Efter 7 dagar kan golvet rengöras
med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap som ger ytan ett extra skydd.
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Tekniska data
Densitet

0.90-0.95 g/ml.

Torrsubstanshalt

40-50%

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

20 m²/L

Färger

Natural and white

Rengöring av verktyg

Med WOCA Solvent

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

Denna produkt innehåller maximalt 500 g VOC/l.
Gränsvärdet är 500 g VOC/l (kat.A/i).

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural Soap, #511010

Månadsvård

Oil Refreshing Soap, #511210

Halvårsunderhåll

Oil Care, #528010

Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

