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Classic® HardOil 
 
 

 
Beskrivelse Classic HardOil er en naturlig, modificeret hårdolie til imprægnering af parket og andre trægulve. På grund af 

den lille sidelimende virkning fra Classic HardOil anbefales den til klodse gulve (endetræ), højkantsparket, 
plankegulve og gulvvarme. 
MAL-code 2-1 
 

Særlige 
henvisninger 

Olierede klude, pads og andre arbejds materialer skal opbevares i lukkede beholdere. Olie/voks i  forbindelse 
med slibestøv, stofklude og andet skal fugtes med vand eller opbevares i en lukket spand. Skal ligeledes  
bortskaffes brandsikkert. Ellers er der risiko for selvantændelse! Materialet er i sig selv ikke selvantændelig. 
Vær venligst opmærksom  på vores tekniske specialinformation nr. 17. 
 
Classic HardOil kan vælges at bruges med Classic Plus som 2K- system   

 
Anvendelse 

 
Classic HardOil påføres i 2-3 lag med rulle eller påstrygning. En mellemslibning mellem lag garanterer et 
optisk maximum. Mellemslibning skal ske efter 15-18 timers forløb for at sikre en problemfri hæftning 
 
Ved bløde træsorter som gran, rødgran eller fyr kan der komme harpiks udtrækninger, der kan føre til 
tørringsforsinkelser samt forringelse af udseende. Produktet Classic HardOil indeholder opløsningmiddel som 
kan opløse voks i porer og fuger. Dette kan frem for alt på ældre voksede gulve føre til tørringsforsinkelser, 
matte punkter og vedhæftningsproblemer. Derfor skal det første lag i sådanne tilfælde være helt udhærdet, 
det betyder at en mellemtørring på to dage er nødvendig. 
 

Tørring Ved 23oC/50% relativ luftfugtighed: trædbar efter 10-12 timer. Ved imprægnering af gammelvoks belastede 
overflader kan det komme til betydelige tørrings forsinkelser. Er denne situation opstået må den anden 
påføring vente tilsvarende. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes. 
 

Forbrug Alt efter underlag og arbejdsmetode 
 
 1 Rulle-/strygelag:                            ca. 100 - 130 ml/m2    eller ca. 8 – 10 m2/l 
 

Lagring/ 
transport 

Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbarhed mindst 12 måneder 

 
Kryds- 
reference 

 
De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette 
instruktionsblad. 
 
- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter 
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve 
- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad) 

 
 
 

 
 


