
För golv, paneler och möbler av trä
Osmo Hårdvaxolja Express är en proffsprodukt idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller 
kork och passar även för möbler. Även för ofärgad slutbehandling av infärgade ytor.  
Ofärgad –  3362 matt/ 3332 sidenmatt - för inomhusbruk
Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös 
Vattenavvisande och mycket slitstark

Åtgång
1 liter räcker till ca. 24 m2 vid 1 applicering eller ca. 12m2 vid 2 appliceringar

Torktid
2-3 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. 1-2 timmar med tillsats av Osmo 6632 Härdare för 
Hårdvaxolja Express (endast för proffs). Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. 
Öppentid utan härdare ca.10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt. 
 

Verktyg
Golv: Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250mm 
Möbler: Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100mm  

 
 
1. Förberedelser
Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös 
ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Trägolv slipas alltid före behandling, gäller även nytt obehand-
lat golv. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler) beroende 
på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling 
påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid 
användas. 
 
Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av 
träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa 
ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. 
 
Produkten kan även kombineras med Osmo 6632 Härdare för Hårdvaxolja Express för ännu kortare torktid. För 
mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 
Klarvax. Se separat instruktion.
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2. Applicering
På ytor infärgade med Osmos pigmenterade produkter krävs endast 1 applicering med Osmo Penselborste alt. 
Osmo Mikrofiber roller 250mm (golv), Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100mm (möbler). Total mängd pro-
dukt för samtliga appliceringar inkl. infärgning max. 80gr/m2. Vid renovering av hårdvaxoljade ytor är 1 applicering 
på ren och torr yta oftast tillräckligt.

Ofärgad grundbehandling - golv, möbler (2 appliceringar)
a.  Applicera Osmo Hårdvaxolja Express alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberrikt-

ning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas 
öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.

b. Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörj för god ventilation.
c.  Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! var noga med att 

inte putsa för hårt/för mycket då detta kan ge en hal yta. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm.
d. Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. 
e. Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörj för god ventilation.
Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 
14 dagarna. Använd möbeltassar.

Ofärgad slutbehandling av infärgad yta - golv, möbler (1 applicering)
a.  Applicera Osmo Hårdvaxolja Express alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberrikt-

ning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas 
öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.

b. Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörj för god ventilation.
Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 
14 dagarna. Använd möbeltassar.
OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor 
och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg
Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning
Ytor behandlade med Osmo Hårvaxolja Express är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. 
Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa. 

Uppfräschning/underhåll
Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid un-
derhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.
Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan 
mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som 
användes vid grundbehandlingen. 

Besvärliga fläckar
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo Underhållsvax 3029 Ofärgad. Burken skakas och 
medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen 
torkas bort.

Skador och repor
Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo Underhållsvax  kräver punktrenovering. 
Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. 
Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxoja av den typ som användes vid grundbehandlingen. 
Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Importör:
Welin & Co

www.welinoco.com
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