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_________________________________________________________________________________ 
 

TRESTJERNER GULVOLIE 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produkttype: 

TRESTJERNER Gulvolie er en eksklusiv overfladebehandling, der er baseret på alkydforstærkede 
planteolier. Produktet er nem at påføre og meget lugtsvag. TRESTJERNER Gulvolie giver en silkemat 
overflade, som fremhæver træets naturlige nuancer og struktur. Den smudsafvisende overflade er nem 
at holde ren og vedligeholde. Produktet kan tones i mange farver. TRESTJERNER Gulvolie anvendes som 
en olie til vedligeholdelse af gulve, der tidligere er blevet oliebehandlet. 
 
Anvendelsesområder: 

TRESTJERNER Gulvolie anvendes til overfladebehandling indendørs på nye eller nedslebne trægulve og på 
nedslebne parketgulve. Kan også anvendes på ludbehandlet træ og møbler. 
 
NB! Slutresultatet er afhængig af underlagets struktur og sugeevne, antal behandlinger og 
påføringsmetode. Ved oliebehandling af tidligere oliebehandlede flader eller fabriksolierede flader skal 
underlaget være sugende. 
 
Bemærk: Gulvolie skal ikke danne film. Al overskydende gulvolie skal fjernes, når det har ligget blankt og 
vådt på træet i 5-10 minutter. Et færdigt olieret gulv skal virke mættet og have et silkemat udseende. 
 
TRESTJERNER Gulvolie kan også anvendes til farvelægning/indfarvning af gulve i kombination med 
efterfølgende overlakering. Ved farvelægning/indfarvning behandles 1 gang med TRESTJERNER Gulvolie 
og 2 strøg lak. TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres med TRESTJERNER Gulvlak (vandbaseret), 
TRESTJERNER Gulvlak Alkyd og TRESTJERNER Gulvmat iht. de forskellige lakkers anvendelsesområde, se 
teknisk datablad. TRESTJERNER Klarlak anbefales udelukkende på mørke underlag. TRESTJERNER 
Gulvolie kan overlakeres efter 2 døgn. 
 
 
Tekniske data: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Forbehandling: Underlaget skal være helt rent og tørt. Tidligere lakerede og malede 

flader slibes ned til bart træ/parket. Brug slibemaskine for at sikre en 
ensartet og omhyggelig slibning. Afslut med en slibning med korn 180. 
Fjern slibestøv med en microfiberklud. Nyt og nedslebet træværk afren-
ses grundigt med TRESTJERNER Gulvrens. Brug en moppe eller anden 
egnet gulvklud. Vent med at oliebehandle overfladen til den er helt tør. 
NB! Grundig rengøring med TRESTJERNER Gulvrens er en forud-
sætning for ensartet indsugning af olien og et vellykket resultat. 
 

Brugsanvisning: Manuel påføring: 
1. Omrør olien godt både før og under brug. Hæld olien over i et 

rullekar og sæt rullekarret på et stykke pap for at undgå dryp og 
spild. Maskér gulvlister. 

2. Påfør olien i felter. Start med at oliebehandle langs lister tilsvarende 
4-5 brædder. Brug en flad lakpensel. Påfør så olien med en rulle 
(med forlængerskaft) til glatte underlag i træværkets længderetning. 

3. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-10 minutter. Tilfør mere 
olie, hvis den tørrer/trækker ind. 

4. Overfør overskydende olie til næste felt med en ikke smittende 
gummisvaber. Det foregående, oliebehandlede felt aftørres og 
poleres grundigt med bomuldsklude. Bruge mange klude. 

5. Fortsæt i næste felt med 4-5 brædder og følg tilsvarende 
fremgangsmåde til området er færdigbehandlet. NB! Al 
overskydende gulvolie skal fjernes. Gulvolie skal ikke danne 
film. Et færdigt oliebehandlet gulv skal virke mættet og have 
et mat udseende. 
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6. Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille 
mængde olie for at få en glattere overflade samt yderligere 
indfarvning og dybde. 

7. Olie, som evt. kommer op fra sprækker mellem gulvbrædderne, når 
gulvet er færdigbehandlet, tørres efter. 

8. Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer, 
men under udhærdningen er det vigtigt, at gulvet ikke bliver 
smudsig, fugtig eller tildækket. 

 
Maskinel påføring: 
1. Omrør olien godt både før og under brug.  
2. Hæld en passende mængde olie på gulvet og arbejd olien ned i træet 

med en hvid eller rød pad under poleremaskinen. Fordel overskyden-
de olie med poleremaskinen og tilfør mere olie efter behov. Ved 
behandling af store flader bør arbejdet opdeles i mindre felter. Hvis 
det er nødvendigt at gå i olien under arbejdet, bæres flade sko uden 
riller/knopper. 

3. Polér den færdige, oliebehandlede flade med en tør gulvklud under 
den hvide eller røde pad. Gentag poleringen med tørre gulvklude til 
overfladen er tør og har en god finish. 

4. Fortsæt i næste felt og følg tilsvarende fremgangsmåde til feltet er 
oliebehandlet. NB! Al overskydende gulvolie skal fjernes. Gulv-
olie skal ikke danne film. Et færdigt oliebehandlet gulv skal 
virke mættet og have et mat udseende. 

5. Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille 
mængde olie for at få en glattere overflade samt yderligere 
indfarvning og dybde. 

6. Olie, som evt. kommer op fra sprækker mellem gulvbrædderne, når 
gulvet er færdigbehandlet, tørres efter. 

7. Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer, 
men under udhærdningen er det vigtigt, at gulvet ikke bliver 
smudsig, fugtig eller tildækket. 

 
Påføringsmetode: Pensel, rulle, poleremaskine. 

 
Anbefalet forbrug: 15-25 m2 pr. l pr. strøg. 

 
Viskositet: Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4). 

 
Litervægt: Ca. 0,92 (klar). 

 
Volumentørstof (i%): Ca. 66. 

 
Tørretider (23°C, 50% R.F.): Klar til brug: 16 timer. Hærdetid: Ca. 7 dage. 

 
Fortynder/Rengøring: Mineralsk terpentin. 

 
Emballage: 0,75, 3 og 10 liter. Klar, Hvid og B-base. Klar kan anvendes både som 

færdigfarve og base. 
 

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. 
lokale forskrifter. 
 

Bemærk: Omrøres godt fra bunden og opefter. Indhold i emballager med 
forskellige produktionsnumre blandes sammen inden brug for at undgå 
farveforskelle. Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over 
anbefalet mængde vil forlænge tørretiden. Temperatur i luft og underlag 
skal være over +5°C under brug. Undgå tæpper på gulvet den første 
måned efter behandling. 
 
For at undgå selvantændelse skal brugte klude og svampe læg-
ges i vand og senere brændes, eller brændes straks efter brug. 
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Anbefalinger pleje og 
vedligeholdelse 

Daglig rengøring: 
Støvsugning/Tør over med en tør moppe af microfiber. 
 
Regelmæssig rengøring (ved smudsige gulve): 
Rengøring med TRESTJERNER Oliepleje og vand i forholdet 1:20. Moppen 
skal kun være let fugtet. Undgå at spilde vand på gulvet. 
 
Periodisk vedligeholdelse: 
TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse. Det 
oliebehandlede gulv bør vedligeholdes/tilføres mere olie, når overfladen 
er lysnet og/eller ser tør ud. Vedligeholdelse af oliebehandlede gulve skal 
foretages, inden de er slidt ned til bart træværk. Brug samme 
farve/kvalitet som oprindeligt anvendt på gulvet. 
 
TRESTJERNER Gulvolie som olie til vedligeholdelse påføres manuelt eller 
med maskine, alt efter tidligere anvendt metode. Påføres i et tyndt lag. 
 
Rengør først med TRESTJERNER Gulvrens og vand i forholdet 1:20 for at 
fjerne skidt og snavs. 
 
Brug i øvrigt samme fremgangsmåde, som beskrevet under 
punktet ”Brugsanvisning”. 
 
Når TRESTJERNER Gulvolie anvendes som olie til vedligeholdelse, er 
gulvet klar til brug efter 8 timer. 
 
Forbrug:  50-100 m2/liter 
Frekvens:  Offentlige gulve: 1-4 gange om året eller oftere*
 Gulve i boliger: Hvert andet år. 
 
*) afhængig af slitage/anvendelse, og hvor ofte det vaskes med vand.  
 

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. 
Pr.nr.: Under anmeldelse.  
Kodenr. (1993): 2-3. 
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). 
Produktet indeholder max. 400 g/l VOC. 
 

Forbehold: Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox’ viden og er baseret 
på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox’ produkter 
betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox’ kontrol, kan Scanox 
ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres 
mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox 
forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. 
Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. 
vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og 
specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser 
mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske 
version, der er gældende. 
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