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HARDVOKS-OLJE 

Basert på naturlig olje og voks 

Beskytter og pleier tregulv, møbler og kjøkkenbenk 

 

 

Egenskaper: 

Hardvoks-olje kombinerer alle de gode egenskapene til olje og voks.  

Produktet beskytter treverket både i dybden og i overflaten, og gjør det 

motstandsdyktig mot vann, flekker og skitt. Hardvoks-olje er mikroporøs og gir en 

holdbar, jevn innfarging av alle typer treverk.  

  

Hardvoks-olje fås i fargeløs, hvit, lys grå, mørk grå, antikk eik og sort. Alle 

fargene kan blandes med hverandre, og kan også brekkes for flere fargenyanser. 

Produktet er transparent, slik at strukturene i treverket forblir synlig. Glansen er 

silkematt. 

Hardvoks-olje er enkelt å påføre, rengjøre og vedlikeholde. Produktet er klart til 

bruk, grunning eller pussing mellom strøkene er ikke nødvendig. Ideell for bruk på 

tregulv, møbler og kjøkkenbenk. 

 

 Slitesterk 

 Motstandsdyktig mot vann, flekker og skitt 

 Enkel å påføre, enkelt vedlikehold 

 Transparent, silkematt glans 

 Mange farger, kan også brekkes 

 Godkjent for kontakt med matvarer 

 

Tørketid: 8-10 timer mellom strøkene, klar til bruk etter 24 timer 

Høy dekkevne: 30 m²/l 

Redskap: bred malingspensel eller lakkrulle 

Rengjøring av redskap: White spirit umiddelbart etter bruk  
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Påføring:  

Hardvoks-olje er beregnet for ubehandlet eller tidligere oljet treverk. Hardvoks-

olje med farge bør påføres ubehandlet treverk for best effekt. Sørg for at 

overflaten er ren, tørr og støvfri. Påføres i temperaturer mellom 12-25 °C, unngå 

trekk. Rør boksen godt opp, både før og under påføring.  

1. Påfør Hardvoks-olje i tynne, jevne strøk. Bruk en bred malingspensel eller 

lakkrulle. 

2. La Hardvoks-oljen trekke inn i treverket, i inntil 5 min, før overskuddsolje 

tørkes av med en ren bomullsklut. Polér med en tørr klut. 

3. La tørke 8-10 timer, påfør et strøk til med samme fremgangsmåte. La tørke 

24 timer før bruk. 

Ved bruk av Hardvoks-olje med farge, gjøres dette på samme måte, men påfør 

først ett strøk med farge og legg så et strøk med fargeløs Hardvoks-olje som 

toppstrøk/slitesjikt. Rengjøring gjøres med en svakt fuktet klut.  

 

Vedlikehold: 

Vedlikehold gjøres ved å påføre et tynt lag fargeløs Hardvoks-olje på områder med 

stor slitasje, som slitefelt og gangbaner. 

NB! Overflater behandlet med farget Hardvoks-olje må vedlikeholdes med fargeløs 

Hardvoks-olje, FØR man begynner å slite på fargesjiktet. 

 

Utbedring: 

Riper: Påfør Hardvoks-olje på skadestedet med en bomullsklut. Tørk av 

overskuddet.  

Hakk: Slip lett med slipepapir 240 korning, påfør Hardvoks-olje på skadestedet 

med en bomullsklut. Tørk av overskuddet.  

 
 
Tips: 

Sluttresultatet påvirkes av det naturlige treverket, test derfor alltid produktet på 

et lite synlig sted, eller tilsvarende materialer, før du går i gang. 
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