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Gjøco Hardvoksolje er en høykvalitets overflatebehandling basert på naturlige oljer og harde vokser 
til innendørs bruk for heltre- og parkettgulv. Gjøco Hardvoksolje gir en matt, vannbestandig og 
slitesterk overflate som fremhever de naturlige nyansene og strukturen i treverket. Kan blandes i 
ulike farger. 
Gjøco Hardvoksolje er velegnet til bruk på nye og ubehandlete tregulv, eller nedslipte tregulv og på 
nedslipte parkettgulv, samt til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet kan også 
benyttes på ubehandlet eller nedslipt treverk som detaljer, benkeplater og møbler. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Alkydoljebasert  
Farge: Klar, kan blandes i ulike farger 
Glans: Matt 5 – 8, avhenger av påføringsmetode 
Tørrstoff: Ca. 35 volum% 
Egenvekt: Ca. 0,9 liter/kg 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Maskinelt med poleringsmaskin. Manuelt: Lakkpensel, eller 

korthåret rull og lakkpensel 
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit. Oljen skal ikke tynnes 
Anbefalt forbruk: Ca.15 - 25 m²/liter avhengig av underlaget og påføringsmetode 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: 8 timer 
Overmalbar, minimum:  
 
 

24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. 
Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og 
filmtykkelse. 

Herdetid: Ca. 7 dager 
Minimum påføringstemp.: + 15C 
 

 

Forbehandling ubehandlet underlag: 
Underlaget skal være rent og tørt. Vask med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Eventuell 
fiberreising og ujevnheter slipes vekk. Fjern slipestøv omhyggelig. 
 

Forbehandling– tidligere hardvoksoljede flater: 
Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco 
Interiørvask. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Vær nøye med sliping mellom 
stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk deretter over flaten med en 
mikrofiber klut. Tidligere hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart 
treverk. 
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Forarbeid – tidligere lakkerte og malte flater:  
Fjern fett, voks og såperester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Deretter slipes underlaget 
ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 
korning. Støvsug grundig for å fjerne slipestøv og tørk over flaten med en lofri lett fuktet klut. På 
tidligere lakkerte/oljede flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring av Gjøco 
Hardvoksolje. 
 

Påføring:  
Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk, for å se at resultatet blir som ønsket. 
Hardvoksoljen påføres i bordets lengderetning. Påfør 2 strøk på nye og nedslipte flater. På tidligere 
hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk. Påføringsmetoden vil påvirke finishen. Resultatet på gulv blir 
ofte finest ved maskinell påføring, og hvor overskudd av olje poleres i underlaget og tørkes vekk. På 
små gulv og flater kan poleringen gjøres manuelt. Ved påføring med pensel, blir fargen sterkere enn 
ved maskinell påføring. Valgte påføringsmetode må gjøres likt på hele underlaget, for å oppnå fin 
finish. Ta alltid prøveoppstrøk. 
 

Manuell påføring:  
Rør godt om før og under arbeidet. Hardvoksoljen påføres feltvis. Påfør hardvoksoljen i bordenes 
lengderetning i jevne og tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft eller en korthåret rull for 
glatte flater. Etterstryk med lakkpensel i hele gulvbordets lengderetning. Påføres feltvis 2–3 bord av 
gangen til underlaget er ferdig oljet. Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir nr. 180.  
 

Maskinell påføring:  
Rør godt om før og under arbeidet. Hell en passende mengde hardvoksolje på gulvet og arbeid oljen 
ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende hardvoksolje med 
poleringsmaskinen og tilfør mer etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut 
under paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en fin finish. Ved 
behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt á 5-6 m². 
 

Vedlikehold 
Ved daglig renhold anbefales støvsuging og tørrmopping.  
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking.  
Oljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

Avfallshåndtering 
Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
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Øvrig informasjon 
Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. 
Ikke utsett underlaget for sterk belastning (vannsøl, tunge møbler m.m.) den første uken etter 
behandling. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og 
teknisk datablad på www.gjoco.no. Natemasse (MS fug) o.l. i skipsgulv kan påvirke oljens tørketid. Ta 
prøveoppstrøk. Det er ikke nødvendig å forsegle overflaten med klarlakk, men om det er ønskelig, 
kan Gjøco Klarlakk oljebasert benyttes. Det anbefales ikke å bruke Gjøco Klarlakk vanntynnbar. Ta 
alltid prøveoppstrøk. 
Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter 
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet inneholder tørrende oljer. 
Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, 
legges i vann eller brennes under oppsyn. 
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010).   Dette produktet inneholder: <500 g/l 
VOC.  
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.    Utgitt av Gjøco AS           

 


