
UNIK BEHANDLING FÖR ALLA PARKETT- OCH TRÄYTOR

INSTRUKTION FÖR  
ECOLINE OIL GROUND COAT
OCH SLUTBEHANDLING MED  

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL 

ECOLINE OIL GROUND COAT 
ofärgad eller färgad, 
är ett nytt behandlings system framtaget speciellt för  
trä-, kork- och bambugolv samt möbelytor med kraftigt 
slitage.

Baserad på naturliga oljor – sund bomiljö.

Ofärgad betonar träkaraktären, 
pigmenterad ger önskad färgnyans.
ECOLINE OIL GROUND COAT bidrar till ett sunt inom-
husklimat genom att ytan "andas", uppfyller VOC 
 riktlinjerna 2010, kan lagas fläckvis och är ekonomisk 
pga liten åtgång.

Lätt att använda.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL ofärgad, som slut-
behandling,
skyddar på ett naturligt sätt och är extremt slitstarkt: 
Naturliga oljor och hårdvaxerna skyddar ytan och ger 
golvet hög slitstyrka, stegsäkerhet och lätt att hålla rent. 
Golv och möbler blir kraftigt smuts- och vattenavvisande 
och extremt motståndskraftiga. 
SAICOS PREMIUM HARD-
WAX-OIL förenar sig med 
träet – därför behöver inte 
ytan slipas vid renovering.

SAICOS PREMIUM 
HARDWAX-OIL bevarar träets naturliga skönhet även 
efter åratals  användning.

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

  
  I

ngen slipning 

    vid renovering

för ytor med
SAICOS  

produkter

Steg – för – steg instruktion på baksidan 

Information om produkter och SAICOS övriga sortiment 
finner du på www.saicos.se

SAICOS COLOUR GmbH
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Steg – för – steg instruktion
ECOLINE OIL GROUND COAT 3410Eco COLOURLESS/34xxEco COLOURED

Inomhusbehandling på nyslipat trägolv med SAICOS SPRING SPATULA och polermaskin/ vit rondell.

Åtgång denna behandling med: ECOLINE OIL GROUND COAT ca: 1L/65 m2.

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd oljegrund direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om 
 i burken med Ecoline Oil Ground Coat.
2. Applicera direkt med SAICOS SPRING SPATULA. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om  
 10 – 20 minuter och avjämna ut med polermaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell.
• Arbeta enligt metoden: ”vägg till vägg, rad för rad”.
• Se till att avlägsna eventuella märken från spackel/rondell.
• Låt ytan torka 8 – 10 timmar innan slutbehandling påbörjas med SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL: 3310 ultra matt, 3305 matt,
3200 satin matt, 3035 high gloss

Inomhusbehandling på nyslipat trägolv med SAICOS OIL/WAX-ROLLER.
Åtgång denna behandling med: SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL: 1 L/23 – 25 m2 

1.  Rör om i burken och häll upp en lagom mängd i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och 
tråg. Fukta en SAICOS Floor Brush och börja med att applicera ut tunt vid hörn, kanter och där det är svårt att komma 
åt med en roller. Applicera mycket tunt i träets fiberriktning. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du 
hinner med alla moment.

2.  Fukta SAICOS OIL/WAX-ROLLER i SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL och rolla/punkta ut SAICOS PREMIUM 
HARDWAX-OIL med SAICOS OIL/WAX–ROLLER i träets fiberriktning med cirka 0.25 – 0.50 mellanrum. Arbeta enligt 
metoden ”rad – för – rad”.

3. Arbeta direkt in ett mycket tunt lager i träets fiberriktning. Var mycket noggrann med att arbeta med långa, raka 
 svepande rörelser och se till att fördela ut tunt.
4. Efterstryk, utan att tillföra mer produkt, plankraden mjukt med SAICOS OIL/WAX-ROLLER som en extra slutfinish i  
 träets längd riktning.
• Se till att inte trycka eller pressa rollern – vikten på SAICOS OIL/WAX-ROLLER ger i sig korrekt vikt/tryck.
• Låt sedan ytan torka minst 8 timmar innan den försiktigt tas i bruk. 

Allmän viktig information att läsa innan du börjar behandla ditt golv med 
ECOLINE OIL GROUND COAT/PREMIUM HARDWAX-OIL.

•  För bästa resultat, slipa ytan noggrant före behandling – se till att avlägsna all tidigare ytbehandling. Som  avslutande 
slippapper rekommenderas korn 150. Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm. Slipdamm ska alltid 
 hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk. En ny slipad yta ska inte stå obehandlad en längre tid eftersom träet 
i detta läge är känsligt mot fukt, smuts och att träets egna hartser och fetter relativt snabbt stiger upp mot ytan och 
på så sätt motverkar att ytbehandlings produkten inte maximalt tränger ner i träets porer.

• Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (20 – 22°C), luftfuktighet (RF 35 – 65).
• Arbeta aldrig i direkt solljus och stäng av eventuell golvvärme. Se till att ha god ventilation.
•  Verktyg och SAICOS OIL/WAX-ROLLER ska rengöras med SAICOS BRUSH CLEANER. Använda trasor/Color Pad ska 

hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.

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. 

• Lägg inte ut mattor och undvik fuktstädning 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.

• Se separat informationsblad om SAICOS städ- och underhållsprodukter. 

MILJÖVÄNLIG · GODKÄND FÖR BARNLEKSAKER
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