
 
OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC 

SLIDSTÆRK – ”WET LOOK FINISH” 

Produktbeskrivelse OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC er en vandbaseret olie, der er beriget med vegetabilsk olie og 
polyuretan harpiks for at give en slidstærk ”wet look finish”. OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC 
fremhæver træets naturlige skønhed med dens ”wet look finish”, og giver en dyb, og varm glød til ethvert 
trægulv, mens dens gode indtrængningsevne ligeledes betyder, at den plejer træet og giver en langvarig 
beskyttelse. 
Da OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC har god modstandsdygtighed overfor kemikalier og vand, er det 
den perfekte løsning til køkkener og badeværelser. Den er derudover velegnet på trapper, bordplader og 
hvor der ønskes en naturlig finish. OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC er hurtigtørrende og let at påføre, 
lugtsvagt og kræver ikke polering. 

Produktegenskaber • Vandbaseret olie – Miljøvenligt. 
• Gulner ikke. Lugtsvag. 
• Slidstærk – Beriget med vegetabilsk olie og polyurethan harpisk. 
• Tåler høj traffik – Gangpartier og køkkener.  
• ”Wet look finish”. Giver varme og dybte til træet. 
• Fremhæver og vedligeholder træets naturlige udseende. 
• Let at påføre. Tørrer hurtig. 
• Fantastisk indtrængningsevne. Plejer træet.  
• Modstandsdygitig overfor slid og kemikalier, inkl. ammoniak baseret produkter. 
• Vandafvisende – Ideel til badeværelser. 
• Kræver ikke polering eller dyrt og tungt påføringsværktøjer. 
• Let at vedligeholde.  

Anvendelsesområder • Alle slags trægulve, nye og gamle inklusivt parketgulv, finerede gulve og trapper. 
• Alle bløde og hårdttræstyper inklusivt tropiske træsorter. 

Tekniske data Finish: Mat. 
Bindemiddel: Modificerede polyuretan harpiks. 
Opløsningsmiddel: Vand. 
Vægtfylde (v/20° C): 1,028 ± 0,05. 
Beskaffenhed: Tykflydende væske. 
Tørstofindhold:  28% ± 2.  
Brandbarhed: Ikke klassificeret som brandfarlig. 
Holdbarhed: 1 år minimum i original, uåbnet pakning. 
Pakningsstørrelser: 1 liter, 5 liter, 20 liter. 
Farve: Classic. 
Tørretid: 

Støvtørt: 30 minutter Normal brug: 24 timer. 

Berøringstørt: 1-2 timer Intenst brug: 2 uger. 

Slibningstørt: 4-6 timer. Fuldhærdet: 2 uger.  

Næste påføring; 4-12 timer. 

  
VOC: EU-grænsen for dette produkt (cat. A/i) 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l FOV. 

Påføringsværktøj • Kort luvet, syntetisk rulle. 
• Syntetisk pensel. 
• Påføringsskumskive – syntetisk/mikrofiber. 
• Floor Coater.  

Anbefalinger før 

påføring 

• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle. 
• Fjern alle møbler. 
• Kompatibelt med træ som er tidligere behandlet med OWATROL® TMU 84*. 
• Omrør godt før påføring. Ryst ikke. 
• Brug den som den er. Fortynd ikke. 
• Påfør ikke på træ, hvor træet eller omgivelserne er under 10° C eller højere end 25° C. 



• Påfør kun OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC til træoverflader med et fugtindhold på 15% eller lavere. 
• Hvis OWATROL PRIMAFLOOR®* anvendes til indfarvning påfør da kun 1 lag. 
• Slib ikke mellem farvelaget og finishlaget. 
• I alle tilfælde, følg producentens standard påføringsmetode.  

Klargøring af overfladen  Generelle instruktioner: 
• Overfladen skal være tør, ren og fri for snavs, fedt og anden forurening inkl. tidligere behandlinger. 

OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC kan kun påføres ”rene” træoverflader eller træoverflader, der 
tidligere er behandlet med OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC. Alle andre behandlinger skal fjernes helt 
og holdent. 

• Rengør altid omhyggeligt med en støvsuger efter hver slibning, Husk også alle støvfangere (fodpaneler, 
radiatorer, rør, vindueskarme m.v.). 

• Slib gulvet ned til bart træ med passende system og slibekorn, afhængig af træsort og overfladens 
beskaffenhed. 

• Revner på 2 mm bredde eller mindre kan fyldes med OWATROL LIANFLOOR®*. Slibning foretages med 
p80 eller p100 slibepapir afhængigt af seneste anvendte kornstørrelse. 

• Afslut med slibepapir p120eller p150 afhængig af træsort og tykkelse af slidlag. 

 
Nyt træ: 
• Affedt overfladen med denatureret sprit, acetone eller lignede produkt. Slib overfladen som anført under 

"Generelle instruktioner".  
 
Tidligere behandlede overflader (Med olieprodukter): 
• Fjern helt eksisterende olie eller polish og rengør gulvet omhyggeligt med egnet produkt. Gentag 

proceduren hvis nødvendigt. 
• Slib overfladen som anført under "Generelle instruktioner”. 
 
Tidligere behandlede overflader (Med maling, bejdse eller lak): 
• Fjern helt eksisterende maling, bejdse eller lak, og rengør gulvet omhyggeligt med egnet produkt. 

Gentag proceduren hvis nødvendigt.  
• Slib overfladensom anført under "Generelle instruktioner” 

Påføring • Påfør 1 eller 2 lag OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC alt efter træsort og trafik.  
• Påfør et fyldigt første lag, generøst og jævnt af OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC. 
• Begynd med ansigtet mod lyset og i modsatte side af døren, så der arbejdes henimod døren.  
• Start ved kanterne også hele overflader, arbejd i områder af 2x2 meter.  
• Lad det tørre i 4 timer afhængig af temperaturen og luftfugtigheden. 
• Påfør et andet lag hvis nødvendigt. 
• Lad der ikke gå mere end 12 timer mellem påføring af første og andet lag. 
• Hold altid en våd kant for at undgå overlapninger. 

Anbefalinger efter 

påføring 

• Vent mindst 24 timer før der sættes møbler på gulvet. Påsæt møblernes ben filtpuder for at beskytte 
gulvet.  

• Dæk ikke oliebehandlede gulve over med tæpper eller beskyttende lag i mindst 15 dage efter påføring 
af OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC. 

Rækkeevne 15-20 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Rengøring og 
vedligeholdelse  

Rengøring: 
• Rengør jævnligt gulvet med en kost eller støvsuger. 
• Gulvet vaskes med et egnet rengøringsmiddel til olierede gulve. De første uger må kun bruges en hårdt 

opvredet gulvmoppe med egnet rengøringsmiddel til olierede gulve. 
 
Vedligeholdelse 
Total renovering: 
• Slib fladen med et fint slibepapir – p150. 
• Rengør omhyggeligt efterfølgende med støvsuger.  
• Påfør et tyndt lag OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC for at beskytte og genoprette fladens udseende.  
Delvise reparationer:  

• Alt efter slitagen på den oprindelige behandling, er det muligt at pletbehandle.  
• Slib området med et fint sandpapir - p120. 
• Rengør omhyggeligt med en støvsuger/klud.  
• Påfør et tyndt lag OWATROL OLÉOFLOOR® CLASSIC og træk kanterne indover området, der stadig har 

god glans.  
• På kraftigt slidte områder kan det være nødvendigt med et tyndt 2. lag. Det skal påføres som anført 

under "Påføring".  

• Områder der har bevaret en god finish har ikke behov for et vedligeholdelseslag. 



 

Rengøring Vand og sæbe. 

Opbevaring Undgå frost og høje temperaturer. 

Sikkerhed Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med 
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og 
fremvis beholderen eller etiketten. 
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Generel information Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. 
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og 
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores 
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. 
Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i 
dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske 
datablad. 
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke 
er foretaget under hans tilsyn. 
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Udstedelsesdato  Februar 2017. 

WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj, 

Tlf. +45 7070 7409, 
www.owatrol.dk 

Owatrol Original 

 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  
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