
Trægulvolie
Beskytter alle typer trægulve

Trip Trap Trægulvolie Natur og Ekstra Hvid anvendes til grundoliering af alle
ubehandlede, ludbehandlede, afslebne eller nye trægulve (indendørs). Natur
anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing
m.fl. Ekstra hvid anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdttræsgulve som
bøg, eg, ask, hevea m.fl. Oliebehandlingen kan foretages både manuelt og
maskinelt. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².

Anvendes til grundbehandling
Fremhæver træets naturlige udseende
Til manuel-og maskinel påføring
Ved større arealer anbefales maskinel påføring

Anvendelsesområde Anvendes til alle typer trægulve indendørs. Trægulvolie natur fremhæver
træets naturlige nuance, mens Trægulvolie ekstra hvid er ideel til
lyse/ludbehandlede gulve – f.eks. fyr, ask og eg – med det formål at bibeholde
og fremhæve den lyse nuance.

Anvendelse Forbehandling

Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt
vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8
timer til det er helt tørt.

Behandling

Omrør olien grundigt. Fordel ca. 1 liter olie over 10 m² med en korthåret
malerrulle eller maskinelt med polerpad. Lad olien stå blank på overfladen i
15 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet påføres mere olie. Efter 15 min.
poleres olien ned i træet med beige polerpad. Fortsæt poleringen, til træet er
mættet. Efterpolér gulvet med rene bomuldsklude, inden der fortsættes til
næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge
overskydende olie tilbage på overfladen. Fortsæt efter ovennævnte metode,
til hele gulvet er behandlet. Vent 6-12 timer, inden gulvet med fordel kan
slutpoleres med polerpad og et tyndt lag olie. Brug ca. 1 dl olie pr. 8 m². Tør al
overskydende olie af med rene, tørre bomuldsklude.

Tørretid 24 timer ved 20°CTørretid:

Når olien er gennemhærdet, kan gulvtæpper mm. genplaceres
på gulvet.
Vi anbefaler:

7 dage ved 20°C.Gennemhærdet:
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Teknisk data 0.85-0.90 g/ml.Massefylde:

3 årHoldbarhed:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.Påføringstemperatur:

10-15 m²/LRækkeevne:

Natur, Ekstra HvidFarver:

Med terpentinRengøring af værktøj:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes
for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og
køligt om sommeren.

Opbevaring:

1, 2.5, 5Emballage:

Vedligehold og
følgeprodukter

Vedligehold og følgeprodukter

Plejeolie

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark
A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af
konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre
produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere
versioner.
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