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Beskrivning 
Classic BaseOil är ett High-Solid oljesystem. Denna 
miljövänliga impregneringsolja för parkettgolv har en hög 
andel fasta partiklar och en djupverkande effekt tack vare 
naturliga oljor. Förutom den neutrala varianten finns det också 
pigmenterad olja som exempelvis Classic BaseOil Color, en 
"oljebets" som används för att få en jämnare infärgning. 
 
Classic Base Oil blandad 10:1 med Classic Plus 
Reaktivvergütung, kan överlackeras med AquaSeal® 2KPU, 
AquaSeal® CeramicStar, AquaSeal® GreenStar, 
AquaSeal® EcoGold samt med SolvSeal LT-Export Extra 
ochClassic HardOil. Om man vill behålla träets karaktär med 
öppna porer kan man efterbehandla det med ett andra lager 
Classic BaseOil eller med Classic 100ProOil och Brilliance 
SuperWax. Man kan också stryka på ett lager Brilliance 
OilCare. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: Ö10+ (Classic BaseOil) 
Giscode: Ö40+ (Classic BaseOil Color) 
Giscode: Ö60+ vid KG40874, KG40886, 

KG40460, KG40819 
AbZ-Nr.: Z-157.10-48 
Leksakers säkerhet: DIN 71-3 (Classic BaseOil + Classic 

BaseOil Color) 
Saliv- och  
svettålighet:  DIN 53160 (Classic BaseOil) 
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 
 
Glansnivåer 
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, rondeller 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! 

- När du använder pigmenterad olja och har flera behållare 
är det viktigt att de kommer från samma parti. 

- Rör om ordentligt före användning. 
- Bearbetningsvillkoren ska överensstämma med 

specifikationerna i DIN 18356 "Parkettarbete”. 
- Alla kulörer kan blandas med varandra till önskad 

färgnyans. 

- Classic BaseOil kan blandas med Classic Plus i 
förhållandet 10:1 för att öka den mekaniska och kemiska 
beständigheten och för att förhindra uttorkning av exotiska 
träslag.  

- Använd Classic Plus när du vill ha vita eller grå nyanser. 
Då binds pigmentet bättre till ytan. 

- Det brukar gå att få en olje- och vattenlacksbaserad 
struktur även på exotiska träslag. Eftersom det finns så 
många olika exotiska träslag på marknaden idag bör du 
testa oljan på flera olika ställen. Har du fler frågor är du 
välkommen att kontakta vår applikationstekniska 
avdelning. 

 
Användning 
- När golvet har grundslipats ska det ha en jämn och slät 

yta. Vid behov rekommenderas fogning med AquaSeal® 
Pafuki, AquaSeal® PafukiPowder eller SolvSeal Pafuki 
Super.  

- Om träytan väts eller fuktas innan den oljas in tränger 
impregnering in djupare samtidigt som resultatet blir 
jämnare. Låt golvet torka tills det ser torrt ut. Detta är 
obligatoriskt speciellt för infärgning och i kombinationer 
med olja och vattenlack. 

- Classic BaseOil brukar strykas på i ett lager tills ytan är 
mättad. Beroende på behov och träslag rekommenderas 
en andra strykning. Till detta rekommenderar vi BERGER 
TOOL Universal Spachteleller BERGER TOOL 
Applicator ElasticPlus för snabb och ergonomisk 
påstrykning. BERGER TOOL Microfaser-Rolle passar bra 
till mycket sugande träslag eller trägolv med fogar eller 
faser. När oljan har strukits på och man har väntat 
tillräckligt länge (cirka 30 minuter) är det dags att ta bort 
allt överskott och polera golvet med en skivslip (först den 
kulörta och sedan den vita rondellen). Undvik alltid 
skiktbildning, dvs. allt överskott måste avlägsnas helt 
(använd vid behov en BergerTool polerduk för att ta bort 
alla oljerester). Om fogarna börjar svettas kan du polera 
om golvet efter cirka 1 timme. När golvet har torkat kan det 
oljas en andra gång. Den här gången tar golvet upp 
betydligt mindre olja. 

 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 12 timmar kan du 
gå på golvet, efter 1 dygn kan det efterbehandlas med ett 
vattenburet lack. För oljans oxidativa torkningsprocess krävs 
en produktklasspecifik minimitemperatur på 18 °C.  Träslag 
med ämnen som hämmar torkningsprocessen, dålig 
ventilation, låg golvtemperatur, annan luftfuktighet, tjockare 
färglager eller mycket pigmenterade färger som wengé, 
gråbrunt, svart, teak eller padouk kan behöva torka betydligt 
längre. Här bör man låta träet torka minst 3 dygn, eller 5-7 
dagar för extra svart. Detta är särskilt viktigt innan golvet 
lackas över med kvalitetsförsegling och därför måste en 
torkkontroll (t.ex. med en vit trasa) göras innan golvet 
förseglas. Vänta med att beträda golvet, väta det eller lägga 
på mattor eller polykarbonatmattor förrän efter 8-14 dagar. 
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Åtgång 
Beroende på slipning, träslag och installation går det normalt 
åt 20-50 g/m² för ek med sluten fogbild vid första strykningen 
och betydligt mindre vid efterföljande strykningar.  
Kraftigt undertorkat, mycket absorberande trä, läggning med 
många fogar (t.ex. HKL) och ändträ är 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.  
Materialet härdar under inverkan av luft. Har det bildats skinn 
på ytan ska detta alltid tas bort före användning. 
 
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 träbeläggningsarbeten) och DIN 18365 
”Bodenbelagsarbeiten” (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 
- Allmänna anvisningar för användning av Classic BaseOil 

och Classic BaseOil Color 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
Observera att det är en tekniskt krävande arbetsmetod att 
kombinera oljeimpregnering med ett vattenburet golvlack. Det 
fungerar bara om oljan har torkat tillräckligt. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till alla klimatmässiga effekter. Inte minst 
temperaturavvikelser, luftväxlingar (luftrörelser), syretillförsel 
och luftfuktighet gör att en oljeimpregnering med Classic 
BaseOil behöver avsevärt mycket längre tid på sig för att 
torka. I extrema fall kan detta leda till att nästa lager 
vattenburet lack lossnar. Detta är något man absolut måste ta 
hänsyn till under planeringen och utförandet. 
 
* 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. 
 


