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Hardwasolie 2K (A)
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Oplosmiddelvrije, kleurloze – snel belastbare – 2 componenten vloerolie 

Eigenschappen
Floorservice Hardwasolie 2K is een snel drogende en beloopbare Hardwasolie voor de 
professionele parketlegger. Hardwasolie 2K verdiept de natuurlijke structuur en de kleur van 
de behandelde oppervlakte. Goede slijtweerstand, waterafstotend, bestand tegen wijn, bier, 
cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Hardwasolie 2K 
bevat alleen grondstoffen, die voldoen aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN71.
Toepassing
voor alle soorten parket- en plankenvloeren, te verwerken als 1- of 2- laags systeem. 
Basis
plantaardige oliën en wassen, droogstoffen en additieven. 

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16°C.
Potlife: 4 uur.
Droogtijd: 8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie.
Belastbaar: chemische en mechanische weerstand na 24 uur.
Aggregatietoestand: vloeibaar.
Kleur: kleurloos
Geur: karakteristiek.
Viscositeit bij °C: 38-42 s 4mm.
Vaststofgehalte (%): 99,51 Gew-%
Veiligheidsadvies: Met Hardwasolie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van 
zelfontbranding). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.
max.30 g/l VOS (grenswaarde 01.01.2010: 400 g/l cat. A/e).
Verpakking: 930 ml (komponent A), 70ml (komponent B).

Verwerking
Hardwasolie 2K (A) voor gebruik zeer goed roeren. Dan 70 ml verharder (B) toevoegen aan 930 
ml (A) en nogmaals goed roeren.  De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt 
met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 10%), stof- en vetvrij zijn. 
Aanbrengen met spatel: 
Hardwasolie 2K gelijkmatig met spatel aanbrengen. Na 10-30 minuten het overschot met een 
beige pad verwijderen. Onmiddellijk erna de tweede laag op dezelfde manier aanbrengen. 
Verbruik: 20-30 ml/m² per laag. Na uiterlijk 30 minuten het overtollige olie met een beige pad 
verwijderen. Na 20 minuten met een witte pad inpolijsten. 
Aanbrengen met kortharige mohairroller: 
1 x dun en gelijkmatig aanbrengen. Verbruik: ca. 50 ml/m², afhankelijk van de houtsoort. 
Na 10 – 30 minuten de overtollige olie met een spatel of een rubberen wisser verwijderen 
en het gehele oppervlak met een beige pad bewerken. Na ca. 20 minuten met een witte pad 
inpolijsten.
LET OP! Er mag geen overtollige olie op de vloer blijven staan.
Reiniging: Floorservice Parketreiniger.
Onderhoud: Floorservice Onderhoudsolie. 

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide 
testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende 
werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.
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