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Gjøco Hardvoksolje är en högkvalitativ ytbehandling baserad på naturliga oljor och hårda vaxer.  
Avsett för behandling av massivt trä och parkettgolv inomhus. Gjøco Hardvoksolje ger en matt, 
vattenbeständig och slitstark yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur. Kan brytas i 
olika kulörer.  
Gjøco Hardvoksolje är lämplig för användning på nya eller slipade trägolv och på slipade parkettgolv,  
såväl som för underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan även användas på nya eller 
slipade träslöjds detaljer, bänkskivor och möbler.  
 

 

FYSIKALISKA DATA 
  
Typ: Alkydoljebaserad 

Kulör: Klar, kan brytas i olika kulörer 
Glans: Matt, 5–8 beroende av påföringsmetod  
Densitet (kg/l): 0,9 
Torrhalt (volym %): Ca 35 
 

 

BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Maskinell med poleringsmaskin. Manuellt: Pensel, eller 

korthårig rulle och pensel 
Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta. Oljan ska inte förtunnas 
Förbrukning: 15–25 m²/ liter beroende av underlag och 

appliceringsmetod 
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):  
Dammtorr: 8 timmar 
Övermålningsintervall, minimum: 24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors 

härdning. Avviker vid förändrad temperatur, luftfuktighet, 
ventilation och filmtjocklek. 

Lägsta appliceringstemp. (C): + 15°C 

Härdningstid: Ca 7 dagar 

  
  
 

 

BRUKSANVISNING 
  
Förbehandling - Obehandlat trä  
Underlaget måste vara rent och torrt. Tvätta med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Eventuella  
fiberresningar och ojämnheter slipas bort. Avlägsna slipdammet noggrant.   
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Förbehandling - Tidigare hårdvaxade ytor  
Underlaget måste vara rent och torrt. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Gulvrens eller 
Gjøco Interiørvask. Underlaget mattslipas med sandpapper nr. 150–180. Var försiktig med slipning 
mellan stavarna för att undvika sprickbildning (peeling).  
Dammsug och torka av sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare hårdvaxade ytor med djupa repor 
och skador bör slipas ned till rent trä.  
 
Förbehandling – Tidigare lackade och målade ytor  
Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Därefter 
slipas underlaget ner till rent trä / parkett. Använd slipmaskinen för att säkerställa jämn och grundlig 
slipning. Avsluta med 180 kornigt sandpapper. Dammsug noggrant och torka av ytan med en luddfri, 
lätt fuktad trasa. På tidigare målade / oljade ytor bör vidhäftning och kompatibilitet testas före 
applicering av Gjøco Hardvoksolje.  
 
Påföring 
Det rekommenderas att kulören och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som 
önskat. Gjøco  Hardvoksolje appliceras i bordets längdriktning. Applicera 2 lager på nya och slipade 
ytor. På tidigare hårt vaxade ytor rekommenderas 1 lager. Appliceringsmetoden påverkar finishen. 
Resultatet på golv blir ofta finare vid mekanisk applicering där överskottsolja poleras i underlaget och 
torkas bort. På små ytor kan polering göras manuellt. Vid applicering med en pensel blir kulören 
starkare än vid mekanisk applicering. Den valda appliceringsmetoden måste göras lika på hela 
underlaget för att uppnå fin finish. Gör alltid provstryk. 
 
Manuell påföring 
Rör om väl före och under arbetet. Hårdvaxolja appliceras fältvis. Applicera hårdvaxoljan i träets 
längdriktning i jämna och tunna lager med en pensel med förlängningsskaft eller en korthårig rulle. 
Efterstryk med pensel hela golvplattans längd. Applicera fältvis 2–3 längder åt gången tills underlaget 
är helt oljat. Eventuell fiberresning kan lätt slipas med sandpapper nr. 180. 
 
Maskinell påföring 
Rör om väl före och under arbetet. Häll en lämplig mängd hårdvaxolja på golvet och arbeta oljan ner i 
träet med en vit eller röd pad under polermaskinen. Fördela överskottet av oljan med 
poleringsmaskin och applicera mer vid behov. Polera den färdigoljade ytan med en torr golvduk 
under paden. Upprepa polering med torra golvdukar tills ytan är torr och har en fin finish. Vid 
hantering av stora ytor bör arbetet delas upp i mindre fält på ca 5–6 m². 
 
Underhåll 
För daglig rengöring rekommenderas dammsugning och torrmoppning. 
 
Lagring 
Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten 
skall transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt. 
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Avfallshantering 
Flytande lack får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan levereras till en godkänd mottagare av 
farligt avfall.  
 

          
 

 
ÖVRIG INFORMATION 
Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under 
användning. Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan 
efter behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Nåtfog (MS fug) och liknande i 
skeppsgolv kan påverka oljans torkningstid. Gör provstryk. Det är inte nödvändigt att täta ytan med 
klar lack, men om så önskas kan Gjøco Klarlakk oljebaserad användas. Det rekommenderas inte att 
använda Gjøco Klarlakk vattenburen. Gör alltid provstrykning. 
 
SÄKERHET 
Se eget säkerhetsdatablad.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC.    
Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.  

 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna 
levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad 
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS 

 

 


