
EGENSKAPER: 
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA är en öppenporig 
 ytbehandlingsprodukt, baserad på naturliga växtråvaror (Oljor 
och vaxer). Den är speciellt utvecklad för alla typer av trägolv 
(enl. DIN 18356 (tysk industrinorm för läggning av parkettgolv)) 
och korkgolv. Den är halkfri R 9 (enl. klassificering av det tyska 
institutet för arbetsskydd BGIA)
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA är andningsaktiv, 
 fuktighetsreglerande och minskar träets uppsvällningar och 
krympningar.
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA har förmågan att kunna 
tränga djupt in i ytan och ger därmed en lång hållbarhet. Den 
skyddar på ett naturligt sätt och är ytterst slitstark och 
motståndskraftig.
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA torkar särskilt snabbt. På så 
sätt kan den 2:a strykningen i regel ske på samma dag.
Den sidenmatta eller matta ytan, allt efter önskemål, blir halkfri, 
vatten- och smutsavvisande. Kaffe, vin eller sura fuktsafter 
 tränger inte in och kan därför enkelt torkas bort.
Ytor som är behandlade med SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA 
är lätt att rengöra, vårda och renovera

FÄRGTON:
3200 Färglös sidenmatt
3310 Färglös ultramatt
Önskas det ljusare ytor, som ser vitlutade ut, bör SAICOS 
HÅRDVAXOLJA VITGRUNDANDE användas vid 1:a  strykningen: 
Skall ytan vara färgad används SAICOS DEKORVAX som 1:a 
strykning. 
Slutstrykningen skall dock alltid sker med SAICOS HÅRDVAXOLJA 
eller SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA kan användas:
·  på alla typer av trägolv inomhus: Parkett, trägolv, stavparkett, 

faner- och lamellgolv.
·  på alla typer av korkgolv korparkett, korkplattor.
·  för alt trä inomhus som är utsatt för starkt slitage: Arbetsbänkar, 

bordsskivor, möbler och annat trä inomhus, även för 
 barnleksaker och andra föremål av trä.

·  med fördel även i badrum och kök.

BRUKSANVISNING:
Förberedelser:
Ytor, som skall behandlas, måste vara torra och rena (fuktighets-
halten max 15 %). Gamla lack- och färgrester måste betsas av 
eller slipas (Avslutande slipning med 120-150 korn)
Slipdamm måste avlägsnas grundligt
Ytor som tidigare har behandlats med en olje- eller vaxprodukt 
behöver man inte slipa om inte träet har blivit grått eller slitet.
Strykning får endast göras på frostfritt trä. Träslag, som lätt 
missfärgas t.ex. furu och andra barrträ, som skall användas i 
våtutrymmen, förbehandlas som skydd mot blånad med fördel 
med SAICOS TRÄIMPREGNERING biocidfri. Torkningstid blir då 
minst 18 timmar.
Rekommendation: I utrymmen med hög fuktighetshalt bör 
 rostfri eller varmförzinkad spik/skruv användas som är lämplig 
för golv eller möbler.

Användning på trägolv:
Påstrykning sker med en SAICOS OLJE-VAX-ROLLER 5 MM, 
SAICOS PENSELBORSTE, SAICOS LACKPENSEL eller SAICOS 
DUBBELSPACKEL. Vid användning av en borstmaskin skall 
 tillverkarens anvisningar beaktas.
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA är färdig att användas, skall 
alltså inte spädas ut. Den måste röras om ordentligt före 
 användning.
Vid den 1:a strykningen läggs SAICOS PREMIUM 
HÅRDVAXOLJA på jämt och mycket tunt.
Torktiden: Enbart 3-4 timmar.
(3310  färglös ultra matt enbart 5 timmar (vid goda 
 ventilationsmöjligheter, beroende på temperatur och 
 luftfuktighet). Ytan är dammtorr efter 2 timmar.
Önskas det ljusare ytor, som ser vitlutade ut (mycket vackert vid 
gran-, ek, björk och även korkgolv), används istället för den 
färglösa SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJAN SAICOS 
HÅRDVAXOLJA VITGRUNDANDE vid 1:a strykning.
Golvet kan även, helt enl. personligt önskemål, behandlas 
med SAICOS DEKORVAX för att få en färgad, transparent 
yta. Med SAICOS DEKORVAX som 1:a strykning verkar varje 
golv, oavsett trä eller kork, lika naturligt som det redan hade 
”växt med färgen”.
Viktig hänvisning: För exotiska träslag (europeiska och övriga 
hårda och/eller ädla träslag) t.ex. rökek, meranti, wenge, 
 merbau, jatoba, används den tunnflytande SAICOS KLARVAX 
EXTRA TUNN som 1:a strykning. Efter c:a 20 minuters torktid 
tas överflödig olja bort med en absorberande duk eller trasa så 
att det inte finns några fuktiga ställen kvar.
Torktid: Torktiden är vid god ventilation minst 8 timmar 
 (beroende på temperatur och luftfuktighet). Ytan är dammtorr 
efter 4 timmar.
Även den 2:a strykningen sker med SAICOS PREMIUM 
HÅRDVAXOLJA. Den läggs också på mycket tunt skall vid god 
ventilation torka lika länge som den 1:a strykningen. Någon 
ytterligare behandling av golvet behövs inte.

Användning på korkgolv:
Påstrykning sker med fördel med en SAICOS OLJE-VAX-ROLLER 
5 MM.
Eftersom kork är mycket absorberande, skall SAICOS PREMIUM 
HÅRDVAXOLJA vid den 1:a strykningen läggas på mycket 
tunt och överflödigt olja skall genast bredas ut med ett brett 
lackspackel.
Torktiden: Enbart 6 timmar.
(3310  färglös ultra matt enbart 10 timmar) vid god ventilation, 
beroende på temperatur, luftfuktighet och korkens kvalitet). 
(Om golvet önskas vit- eller färggrundat se BRUKSANVISNING, 
Användning på trägolv) 
Även vid den 2:a och, om nödvändigt, den 3:e strykningen 
skall SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA läggas på mycket tunt. 
Eventuellt överflödig olja tas bort med en absorberande duk 
eller fördelas jämnt maskinellt med en vit rondell. Det får inte 
 finnas några fuktiga ställen av SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA 
kvar. Torkingstiden är densamma som vid 1:a strykning.

PREMIUM HÅRDVAXOLJA

MILJÖVÄNLIG · FRI FRÅN EFTERVERKNINGAR · LÄMPAT FÖR BARNLEKSAKER

SNABBT TORKANDE – BARA 3 – 4 TIMMAR
NATURLIG SPECIALPRODUKT FÖR ALLA TRÄ- OCH KORKGOLV,

BORDS- OCH ARBETSSKIVOR, MÖBLER OCH ÖVRIGT TRÄ INOMHUS

v.g. vänd!

Teknisk Beskrivning
NR 5

September 2007



Professionell färgsprutning:
Sprutpistol: Alla våra produkter är lämpade för användning 
med en sprutpistol. Munstycksöppningen bör vara 1.0 – 1.8 mm, 
spruttrycket bör ligga mellan 1,5 och 2,5 bar.
HVLP (High Volume/Low Pressure): HVLP är ett system som 
jobbar med hög volymgenomströmning och lågt lufttryck. Alla 
SAICOS produkter kan användas med HVLP systemet, dock är 
de specifika inställningarna viktiga.
Airless/Airmix sprutsystem: Vid detta system sprutas  materialet 
genom munstycket med tryck, som genereras genom en pump 
och munstyckets utformning ger sprutbilden. Trycket kan 
 variera allt efter pumpens kapacitet. Alla SAICOS produkter kan 
användas med Airless och Airless+. Vid låg viskositet 
 rekommenderas dock att jobba med lågt tryck.
Anm.: Alla sprutresultat är beroende på valet av munstyckena 
och trycket. Det rekommenderas att varje användare själv prova 
sig fram till de rätta inställningarna, eftersom marknadens 
 sprutsystem kan vara rätt så olika (OBS tillverkarnas tekniska 
beskrivning).
Ytor, behandlade med SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA 
hårdnar inom 2–3 veckor till och blir därmed ännu motstånds-
kraftiga och lättskötta.

BÄSTA BEARBETNINGSTEMPERATUR:
Mellan 8 °C och 35 °C.

ANTAL STRYKNINGAR:
Nybehandling: 2-3 strykningar (Det krävs ingen förbehandling). 
Renovering: I regel räcker det med 1 strykning.

RENGÖRING AV REDSKAPEN:
Med SAICOS PENSELTVÄTT bensenfri (avaromatiserad = svag 
lukt)

TORKTIDER:
P.g.a. den oxidativa torkningsprocessen måste arbetsområdet 
ventileras ordentligt.
Efter varje strykning med SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA är 
torktiden, beroende på temperaturen och luftfuktighetshalten:
3200 Färglös, sidenmatt
 Trägolv: Enbart 3 – 4 timmar
 Korkgolv: minst 24 timmar.
3310 Färglös, ultra matt
 Trägolv: Enbart 5 timmar
 Korkgolv: minst 10 timmar.
Ytan är dammtorr efter c:a 2 timmar.
Efter 4 – 5 dagar har ytan hårdnat ytterligare och har då uppnått 
sin högsta hållfasthet.

ENKELT UNDERHÅLL:
Normal rengöring: Det räcker med att dammtorka ytan med en 
mopp, dammtrasa, dammsugare eller bonmaskin. Fukttorkningen 
sker med r lätt fuktad trasa (SAICOS GOLVVÅRD tillsätts i tvätt-
vattnet).
Uppfräschande rengöring och skötsel: För att fräscha upp ytor 
används SAICOS UNDERHÅLLSVAX. Den läggs sparsamt på en 
duk eller direkt på ytan och gnids in. För svåra fläckar eller vid 
stark nedsmutsning används SAICOS-POLERPAD (eller en 
skotchpad) i stället för duk. 
OBS: En grundbehandling med SAICOS UNDERHÅLLSVAX är 
lämplig även för nyinlagda, fabriksbehandlade golv.
Renovering: Ytor behandlade med SAICOS PREMIUM 
HÅRDVAXOLJA kan när som helst vid behov, utan speciellt 
förarbete, förses med ytterligare en strykning, bara ytan är ren.
(Även vid fläckvis behandling blir inga synliga ränder kvar).

INGREDIENSER:
HÖG TORRHALT produkter har efter användning mer än 50 % 
av sina beståndsdelar kvar.
Naturliga, vegetabiliska basingredienser: Carnauba- och 
 candelilla vaxer, paraffin, solros-, soja och tisteloljor.
Tillsatser: Zink-Zirkonium-Kobalt-Oktoat (Torkfrämjande 
ämnen av blyfria mineraler), 2-Butanonoxim (Förhindrar skinn-
bildning på ytan) Polysiloxana ämnen (Baserade på kiselsyra) 
Lösningsmedel: Alifatiskt kolväte = avaromatiserad tvättbensin, 
bensenfritt, motsvarar renhetskraven enl. den Europeiska 
Läkemedelsboken (Pharmacopèe Europèene).

FYSIKALISKA EGENSKAPER:
Specifik vikt: 0,886 g/cm3.
Viskositet: lätt tixotrop, tjockflytande 
Lukt: svag/mild (som naturliga vegetabiliska oljor och vaxar) 
före torkning, luktfri efter torkning
Flampunkt: över 55 °C enl. DIN 53213 (märkningsfri enl. 
EU-riktlinjen)

SÄKERHETSHÄNVISNINGAR:
Den flytande SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJAN skall förva-
ras oåtkomlig för barn. Oljan får ej tappas i behållare, som i 
övrigt är avsedda för livsmedel och får hållas avskild från 
 livsmedel, dryck och djurfoder och inte användas i närheten av 
öppen eld! Om produkten har kommit i kontakt med ögonen 
skölj genast med rent vatten och rådgör med läkaren!
Dukar eller trasor som är genomdränkta med SAICOS 
HÅRDVAXOLJA skall omedelbart efter användning tvättas eller 
förvaras i en lufttät sluten behållare (Självantändningsrisk). 
Flampunkten efter torkning är normal och motsvarar EU-norm. 
EN 13501 (DIN 4102).

LAGRINGSANVISNINGAR:
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA kan lagras i en sluten behållare 
i minst 5 år. Minusgrader utgör ingen fara för den flytande produkten, 
men om den har varit utsatt för frost bör den lagras i några timmar 
vid rumstemperatur för att återfå en god strykegenskap.

MATERIALÅTGÅNG PER LITER:
1 liter räcker för c:a 23,0 m2 vid 1 strykning eller för c:a 13,5 m2 
vid 2 strykningar.

FÖRPACKNINGSSTORLEKER:
 0,375 L = c:a 5 m2 vid 2 strykningar,
   c:a    8,5 m2 vid 1 strykning.
 0,75 L = c:a 10 m2 vid 2 strykningar,
   c:a 17 m2 vid 1 strykning.
 2,5   L = c:a 33 m2 vid 2 strykningar.
   c:a 57 m2 vid 1 strykning.
 10,0 L = c:a 135 m2 vid 2 strykningar,
   c:a 230 m2 vid 1 strykning.
 25,0 L = c:a 330 m2 vid 2 strykningar,
   c:a 570 m2 vid 1 strykning.
(Åtgången beror på träslag och ytans beskaffenhet.)

MILJÖINFORMATION:
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA innehåller inga konserverings-
medel och inga biocidhaltiga ämnen. Det är inte märkningspliktigt 
enl. den tyska förordningen angående skydd mot farliga ämnen 
(Gefahrenstoffverordnung – GefStoffV), och släpper inte heller ut 
några fysiologiskt betänkliga kemiska förbindelser till miljön. 
SAICOS PREMIUM HÅRDVAXOLJA är efter torkningen godkänd 
enl. DIN 53160 Del 1+2 (resistent mot svett och saliv) och enl. 
EU-norm. DIN EN 71 del 3. (Migrationsegenskapernas definition) 
= lämpat för barnleksaker.
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Denna information motsvarar vår aktuella kunskapsnivå – med reservation för eventuella fel och ändringar.

Samtliga SAICOS produkter tillverkas uteslutande i Förbundsrepubliken Tyskland.
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