HARDWAXOLIE
Beschrijving
Trae-Lyx Hardwaxolie met harde was is een hoogwaardig product voor de afwerking van
onbehandelde houten en kurken oppervlakken. Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Eenvoudig
aan te brengen. Geeft de vloer een mooie zijdeglanzende afwerking.
Toepassing
Voor de behandeling van alle zuigende houten- en kurkvloeren en overige houten panelen zoals
Sterling OSB-platen enz. binnen. Geschikt als voorstrijk en als afwerking.
Eigenschappen ¹
Kleur:

Blank

Glansgraad:

Zijdeglans

Theoretisch verbruik:

13 - 23 m²/l. per laag (afh. van houtsoort).

Overschilderbaar:

Na ca. 16 - 24 uur.

Licht belastbaar:

Na 3 dagen.

Volledig uitgehard :

Na 7-14 dagen.

Verpakking:

750 ml en 2,5 liter

Opslag:

Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten,
originele verpakking.

Houdbaarheid:

Na opening beperkt houdbaar Bij aangebroken
verpakking kan vel vorming optreden.

¹ bij 20°C en 65% R.V.

Behandeling algemeen
De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog(maximaal vochtigheidspercentage 14%) en vetvrij
te zijn. Het oppervlak schuren met schuurpapier korrel 120.
Applicatie gegevens
Verwerkingsmethode:

Met spaan, bostel of kortharige parketroller.

Verwerking:

Hardwaxolie dun en gelijkmatig aanbrengen en goed
uitstrijken. Na 16-24 uur een tweede laag dun aanbrengen.
Als het oppervlak na de eerste laag ruw aanvoelt,
tussen schuren met schuurpapier korrel 150-180.
Voordat de tweede laag aangebracht word het schuurstof
grondig verwijderen. Bij kurk of sterk zuigende
houtsoorten (beuken, robijn) kan een derde laag nodig zijn

Type verdunning:

Gebruiksklaar voor kwast of roller.

Percentage verdunning :

Niet verdunnen.

Laagopbouw:

3 - 4 lagen aanbrengen.

Applicatie condities:

Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.

Schoonmaken gereedschap:

(gom) terpentijn of terpentine.

Onderhoud
Vloeren die behandeld zijn met Hardwaxolie reinigen met de Trae-lyx Olie en wax floor cleaner.
Als er sluitplekken verschijnen plaatselijk opnieuw behandelen met hardwaxolie.
Hierbij dient de gebruiksaanwijzing gevolgd te worden.
Veiligheid
In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei
te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik
beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de
gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verfwaren en aanverwante
artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

