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Beskrivning 
Classic 100ProOil är en miljövänlig, olje- eller vaxbaserad 
djupimpregnering för parkettgolv. Med 100 % fasta partiklar 
intar Classic 100ProOil en toppställning. Produkten bygger 
på raffinerade vegetabiliska oljor och vaxer. Classic 
100ProOil kan tillsammans med Classic BaseOil eller 
Classic BaseOil Color användas för att slutbehandla 
golvet. Classic 100ProOil kan även användas som en 
självständig olje-/vaximpregnering. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: Ö10+ 
AbZ-Nr.: Z-157.10-48 
Leksakers säkerhet: DIN 71-3   
Saliv- och  
svettålighet:   DIN 53160:   
Halksäkerhet:  DIN 51130/DGVU 108-003 /: R9/R10/R11 
Brandklass:   Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet är 

Cfl-s1-certifierat och upp till 60 g/m² olja 
har använts. 

Minergie-ECO:       uppfyllt 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrad 
Den färdigstrykna ytans glansnivå beror på slipning, 
arbetsmetod och efterkommande strykningar. När golvytan 
har polerats får den ett sidenmatt utseende. Fler strykningar 
och ytterligare skötselåtgärder kan öka glansnivån. 
 
Särskilda anvisningar 
Färgnedstänkta trasor, dynor och annat arbetsmaterial samt 
olja/vax, som uppkommer av slipdamm, ska fuktas med vatten 
eller förvaras i låsbar hink och kasseras på ett brandsäkert 
sätt – risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande. Läs och följ vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
Kan vid behov spädas med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 
 
Bearbetningsvillkoren måste överensstämma med 
specifikationerna i DIN18356. 
 
Vid behov kan Classic 100ProOil även blandas med 
Classic BaseOil Color. 
 
Under den oxidativa torkningsprocessen av oljor eller vaxer 
kan man känna en speciell typ av lukt som avtar markant efter 
några dagar. 
 
Oljor/vaxer kan inte torka tillförlitligt om de kommer i kontakt 
med silanlim (Teknisk specialinformation nr 21). 
 
Användning 
När golvet har grundslipats ska det ha en jämn och slät yta. 
Vid behov rekommenderas fogning med AquaSeal® Pafuki, 
AquaSeal® PafukiPowder eller PafukiSuper.  

Classic 100ProOil brukar appliceras med spackelspade i en 
strykning tills ytan är mättad. Om träytan är mycket sugande 
kan det i undantagsfall behövas ytterligare en strykning. Ta 
bort allt överskott efter strykningen och polera med en 
skivslip. Här får det inte bildas något skikt, utan allt överskott 
måste avlägsnas helt. Om fogarna börjar svettas kan du 
polera om golvet efter cirka 1 timme. När oljeskiktet har torkat 
kan man göra en andra strykning, om träet är starkt sugande. 
Räkna med att golvet tar upp betydligt mindre olja vid denna 
strykning. 
 
Genom att tillsätta Classic Plus Reaktivvergütung i 
förhållandet 10:1 kan man förhindra uttorkning samtidigt som 
både härdning, hållbarhet och blockeringsmotstånd 
förbättras. Blanda inte till mer än vad du kan förbruka på 2 
timmar. 
 
Kan vid behov spädas med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 10 -12 timmar kan 
du gå försiktigt på golvet, efter 2 dygn kan det efterbehandlas. 
Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller 
tjockare lager gör att du får räkna med betydligt längre torktid 
för träslag med torkningshämmande ämnen. Vänta med att gå 
på golvet, väta det eller lägga på mattor förrän efter 8-14 
dagar. 
 
Åtgång 
Beroende på slipning, träslag och läggning: 
I normala fall går det åt 30-50 g/m² för ek med sluten fogbild 
under första strykningen och betydligt mindre kvantiteter 
under efterföljande strykningar. Kraftigt undertorkat, starkt 
sugande träslag, läggning med många fogar (t.ex. HKL) och 
ändträ är typiska fall där förbrukningen kan öka avsevärt. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. Tillslut öppnade 
behållare lufttätt igen, produkten tjocknar när den utsätts för 
luft. Har det bildats skinn på ytan ska detta alltid tas bort före 
användning. 
 
Begränsad användning 
Golv med öppna breda fogar bör inte behandlas med Classic 
100ProOil eftersom mycket material hamnar i fogarna.  
 
Rengöring / skötsel 
Parkettgolv som har ytbehandlats med Classic 100ProOil kan 
skötas enligt skötselråden. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” 
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(golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska 
specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och 
följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska 
rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker 

och liknande produkter 
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 

 


