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Ett slitstark och bra miljöval

Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat och 3600Eco Hardwax-Oil Satin 
matt är framtagen för att användas inomhus för att ytbehandla 
alla typer av trägolv tillverkade av nordiska träslag som exempel-
vis ek, bok, ask, furu, gran. 
Produkt kombinationen är att rekommendera för att använda på 
större ytor i såväl offentliga som i bostads-miljö som utsätts för 
kraftigt slitage.

Allmän och viktig information att läsa före att du behand-
lar ditt trägolv med Ecoline 34xx Oil Ground Coat och 

3600Eco Hardwax-Oil Satin matt

Slipning: Slipa träytan noggrant före behandling – följ slip-
nings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktu-
ell trägolvstillverkare. Viktigt är att avlägsna all tidigare ytbe-
handling och eventuella rester från spackel och lim! 
Produktanpassa slipningen genom att använda som avslutan-
de slippapper korn / p120 (upp till korn /p150 på hårda träslag 
där man inte ska utföra infärgning) även ut i kanterna. 
Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med 

dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast 
torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska 
betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantänd-
ningsrisk! En nyslipad yta ska omgående ytbehandlas!
Utför alltid prov på mindre yta för att kontrollera att önskat 
resultat uppnås gällande utseende, torktider och den allmänna 
finishen.
Status träråvara: Trämaterial som behandlas ska max innehålla 
12 % fuktkvot.
Inomhusklimatet: där du skall utföra ditt arbete skall tempera-
turen hålla 18 – 22 ºC i kombination med en relativ luftfukti-
ghet (RF) inom 30 – 60 %, sörj alltid för god ventilation / luft-
cirkulation vid arbetet.
Städ och eftervård: Offentliga miljöer: komplett information 
finns att finna i foldern Var rädd om golven.

Bostad och hemmiljö: 
se respektive instruktioner för Ecoline Wax Care

Information för 34xxEco Oil Ground Coat 
i kombination med 

3600Eco Hardwax-Oil Satin matt

INGEN PÅVERKAN PÅ 
 MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER

av färdig yta

Motståndskraftig mot fläckar
Godkänd för barnleksaker

Uppfyller DIN 53160. T.1 + 2 och 
EURO-Norm EN 71 T.3

Steg – för – steg instruktion på baksidan 

Information om produkter och SAICOS övriga sortimentfinner 
du på www.saicos.de samt på www.saicos.se
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Steg – för – steg instruktion
Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat i kombination med 

Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt
 kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar som finns på föregående sida.

Arbeta aldrig i direkt solljus och stäng av eventuell golvvärme.

Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat
Åtgång: Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat 1 L / 50 - 65 m2

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna  
 mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS Spring Spatula. Se till att arbeta med svepande lätta 
 rörelser. Arbeta etappvis om 10 minuter (– upp till max 20 minuter) och avjämna sedan med poler- 
 maskin (150 varv / minut) försedd med vit rondell av hög kvalité: 3M eller motsvarande.
• Arbeta enligt metoden: ”vägg till vägg, rad för rad”.
• För att komma åt vid kanter och hörn; använd centrumringen från den vita rondellen.
• Se till att avlägsna eventuella märken från spackel / rondell.
• Eventuellt använda trasor / pads ska hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.
• Låt ytan torka minst 8 – 10 timmar innan slutbehandling påbörjas med Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil.
OBS! Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (18 – 22°C), luftfuktighet (RF 30 – 60).

Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt 
Åtgång: Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt 1 L / 50 - 60 m2

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna  
 mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS Spring Spatula. Se till att arbeta med svepande lätta 
 rörelser. Arbeta etappvis om cirka 10 minuter och avjämna sedan med polermaskin (150 varv / minut) 
 försedd med vit rondell av hög kvalité: 3M eller motsvarande.
• Arbeta enligt metoden: ”vägg till vägg, rad för rad”.
• För att komma åt vid kanter och hörn; använd centrumringen från den vita rondellen.
• Se till att avlägsna eventuella märken från spackel / rondell.
• Eventuellt använda trasor / pads ska hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.
• Låt ytan torka minst 8 – 10 timmar innan ytan mycket försiktigt kan tas i bruk.
• Vid behandling av offentliga miljöer finns en komplett byggdokumentation att använda som stöd i 
 sin entreprenad. Rekvireras på begäran.
OBS! Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (18 – 22°C), luftfuktighet (RF 30 – 60).

Allmän viktig information efter behandling
•  En nybehandlad yta ska vara torr i minst 48 timmar innan man kan täcka den med papp eller annat  
 skyddsmaterial. OBS! Rådfråga alltid tillverkaren av trägolv före att täckning sker.
•  Lägg inte ut mattor de första 30 dagarna och var sparsam med att fuktstäda golvytorna de första 14 
 dagarna.

Allmän viktig information om eftervård och extra skydd av golvytan
•  Se till att installera entrémattor av god kvalité samt förse möbel – stol ben med filt tassar. Använd  
 golvskydd under stolar med länkhjul.
• Städ – och eftervård: Offentliga miljöer: se instruktioner i foldern Var rädd om golven.

Bostad och hemmiljö: se separat anvisning för produkterna Ecoline      
Wash Care – Rengöringsmedel respektive Wax Care.
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