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Floor Oil 2-Component system 

    
 
Bindemedel: Torkande olja. 
Versioner: Clear, Natural, White, Extra White. 
Åtgång: 30-50 m2 pr. liter. 
Torktid: Ca. 2-5 døgn, 20°C 55%RF. 
Genomhärdad: Se Ibruktagning. 
Rengöring: Terpentin. 
Förvaring: Över 5°C och högst 30°C. 
Tåler inte FROST eller direkt solljus. 
Hållbarhet: 9 månader, oöppnad, frostfri och max 
30°C. 
 
 
 
 
 
 
 
Den information som finns i detta dokument och alla andra 
referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i 
samband med rådgivning om användningen av våra produkter 
är resultatet av erfarenhet och är baserade på standard villkor. 
På grund av det stora antalet användnings områden och 
bearbetnings förhållanden, frisäger det inte användaren för att 
själv utföra egna tester eller få teknisk rådgivning från säljaren 
eller tillverkaren. Ingen garanti lämnas för hantverks-
skickligheten i arbetet med våra produkter och dokumentation 
av detta ligger på den hantverkare som utför arbetet. Eftersom 
det erfarenhetsmässigt kan uppstå oönskade effekter vid 
ommålning, trots att arbetet utförs enligt korrekta 
hantverksföreskrifter, rekommenderas att entreprenören i den 
utsträckning som behövs tar hänsyn till dessa gentemot 
beställaren. Rekommendationer från tillverkaren och eventuella 
nuvarande standarder måste följas. Vårt ansvar följer våra 
normala affärsvillkor och utökas inte med denna information 
eller genom våra råd. Vid uppkomsten av ny teknisk information, 
förlorar den gamla versionen sin giltighet. 

Användningsområde: 
Till färdigbehandling av parkett och plankgolv.  
Floor Oil 2-Component systemet är en 0% VOC olja 
som skyddar ditt trägolv i en enkel applicering. 
 
Användning: 
Oljan kan användes på stort sett alla inomhus 
trägolv. Innan applicering skall golvet vara 
acklimatiserat, avslipat till trärent, tort och fri från 
slipdamm samt andra föroreningar.  
 
Blanding:  
4 delar Floor Oil 2-Component tillsättes 1 del Floor 
Oil 2 Component härdare. De två komponenter 
omröres ordentligt i ca. 1-2 minuter, därefter är oljan 
klar till användning. Den färdigblandade oljan kan 
användas i 4-6 timer. 
 
Bruksanvisning:  
Som angivet under användning skal golvet vara rent 
och tort innan applicering. Oljan blandas efter 
anvisningar. Oljan påföres vid 20 ±5 °C, och 55% 
RH. Överlappande kanter mellan de oljade ytan får 
inte torka ut under behandling.  
 
Oljan kan med fördel spacklas ut och sen poleras 
med en röd nylon golvpad i ett jämt tunt lager i ett 
område på ca. 10-15 m2. Därefter poleras överflödig 
olja av med en vit nylon golvpadpad, tills ett jämt 
utseende har uppnåtts. Avslutningsvis kan man med 
fördel polera med en ny vit pad eller luddfri 
bomullstrasa på hela ytan. Det ska vara god 
ventilation under torkning för att undgå 
upptrokningsproblem. Golvet får inte täckas före 
genom härdning. Golvpads och golvtrasa bränns 
eller blötläggs efter användning för att undgå 
självantändning. 
 
Viktigt: Läs mer information i det tekniska 
databladet. 
 
Ibruktagning:  
Försiktigt beträdds golvet efter 24 timer. Tyngre 
möbler och mattor efter minst 7 dygn. 
 
Rengöring och underhåll:  
Tvätt eller blöta inte golvet de första 2 veckor efter 
avslutad behandling. Det dagliga underhåll och 
rengöring är enbart dammsugning. När golvet er 
smutsigt, fett etc. tvättas det i mild upplöst FC 
Oljasåpa med en hårt urvriden trasa. Använd inte 
brun såpa, salmiak eller andra starka alkaliske 

rengöringsmedel. 
 

 


