
  BIOFA 
  Naturprodukter 
BIOFA Hardvoksolje  
Matt 
Art. No 8162          
 
Egenskaper: Matt hardvoksolje basert på naturprodukter, for tregulv, linoleum, 
interiør, OSB-plater osv. Diffusjonsåpen, gir en matt overflate som er flekk- og vann-
avvisende med maksimal beskyttelse.  

Innholdsstoffer: Se teknisk datablad. 

Påføring: 

1. Forbehandling  

Ubehandlet: Underlaget må være tørt (max 12% trefuktighet) og rent.  Avslutt sliping 
med K120-150. Grunning er ikke påkrevet, sterkt sugende overflater kan grunnes med 
Biofa 3754/3755, evt. oljes med Biofa Color Oil 2110-2111 i ønsket farge. 

Tidligere oljet/vokset: Rengjør overflaten grundig med Biofa Napona grunnnrengjøring. 
Blanke flater pusses lett med K120-150, fjern støv og fukt før oljepåføring. 

2. Grunnstrøk  

Rør godt om. Påfør tynt og jevnt med fin fordriver eller fin lakkrulle, og la oljen 
tørke. 

3. Toppstrøk 

Etter ca. 16-24 timer pusses overflaten lett med fint sandpapir (K150-180), pussestøvet 
fjernes grundig og et nytt strøk påføres på samme måte. 

NB! Prøvestrøk anbefales! Påføres ikke ved temperaturer under 16oC. 

4. Rengjøring av arbeidsredskap: Umiddelbart med Biofa 0500 Tynner. 

Tørketid: Støvtørr etter 6-12 timer, overstrøk etter 16-24 timer. Brukstørt etter 2-3 
dager, maksbelastning etter 7 dager (20°C/50-55% rel.fuktighet). 

Forbruk: Første strøk 60-80ml/m2 (10-16 m2/l), overstrøk 45-60ml/m2 (16-20 m2/l). 
Oppbevaring: Frostfritt og godt tillukket. 

Sikkerhetsregler: 
Risiko for selvantennelse. 

Brukte filler samles og oppbevares i lukket beholder og destrueres. 
Inneholder cobaltbis(2-ethylhexanoate) 

Kan forårsake allergiske reaksjoner 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Benyttes kun i godt ventilerte rom. 

Beskytt huden under påføring. 
Unngå innånding av sprøytetåke. 

Benytt støvmaske ved sliping. 
 

Les produktets datablad nøye! 
 
Miljøinformasjon: BIOFA Hardvoksolje er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres 
som husholdningsavfall, i forbrenningsanlegg eller ordnet deponi. Større mengder 
behandles som spesialavfall. Tomme kanner leveres gjenbruksstasjon. Registrert i 
Produktregisteret. EU avfallskode: 08 01 11 /Giskode: Ø60 
VOC: EU-kategori A/i (grenseverdi 500g/l). Inneholder maks 450g/l VOC. 
 

                                                                                                                                                         
 
Importør:  
Biofa Norge AS Enebakkveien 302B 1188 Oslo Tlf. 22 74 10 33  www.biofa.no  info@biofa.no 

http://www.biofa.no/
mailto:info@biofa.no

