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Beskrivning 
Classic BioLauge används för att förbehandla träytor med lut 
innan de oljas med Classic BaseOil eller innan man såpskurar 
golv med Classic BioSoap. Classic BioLauge reagerar då 
med träets naturliga, biologiska komponenter. Trä som 
förbehandlats med lut absorberar Classic BaseOil mycket bra, 
medan Classic BaseOil Color förstärker färgintrycket.  
 
På ek får man en mörkare effekt, och när golvet har oljats får 
det en antik effekt. På barrträ får man en mörkare effekt som 
motsvarar träets naturliga mognadsprocess och gör att 
åldringsprocessen föregrips och träet inte gulnar så snabbt.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansnivåer 
Classic BioLauge har inget inflytande på glansen när det 
används som förbehandling. 
 
Särskilda anvisningar 
- Classic BioLauge är frätande på grund av det höga pH-

värdet. Tänk på att använda hud- och ögonskydd. 
Nedsmutsade ytor ska omedelbart tvättas av med vatten. 

- Innan behandlingen påbörjas ska en professionell 
förhandsbedömning göras av golvets lämplighet. 

- På träytor som är speciellt känsliga för vatten och lätt 
sväller (t.ex. lamellparkett i samband med 
renoveringsslipning, äldre/undertorkad parkett, spröda 
limbäddar etc.) bör man avstå från att behandla golvet 
med lut. Vatten kan bidra till betydande svällningseffekter 
och tillhörande problem, särskilt om det finns öppna fogar. 

- Med Classic BioLauge kan man urlaka träämnen som har 
en hämmande effekt på torkningsprocessen i exotiska 
träslag. I detta fall tvättas träet noggrant med rent vatten 
efter att det behandlats med lut, för att sedan tvättas av 
med vinäger och vatten (1 del vinäger och 3 delar vatten). 
När det har torkat in kan man stryka på olja.  

- Alla träslag reagerar på sitt speciella sätt när de 
behandlas med lut. Därför bör man prova först på ett ställe 
för att se vilken effekt det får. 

- Lutet gör att vissa träämnen löses upp lättare i vatten. När 
man använder vattenburna lacker kan det hända att 
lacken börjar röra på sig, att det bildas fläckar och 
överlappningsmärken. 

- Metaller (skenor, skruvar, spik och smuts) angrips av lutet 
och kan orsaka tydliga missfärgningar i träet. 

- Arbetsredskapen rengörs med vatten. 
- För att få en intensivare effekt kan man luta golvet en gång 

till när det har torkat.  
 
Användning 
Det är viktigt att den obehandlade träytan är ren och jämnt 
slipad. Fogspackel och äldre ytbehandlingar som hämmar 
impregneringen ska slipas bort ordentligt. 

Classic BioLauge strykes på jämt och flödigt med en Berger-
Seidle Universal-Rolle som tål lut eller med en nylonpensel i 
träets riktning på den träyta som ska behandlas. 
 
Torktid 
Luten reagerar med träet och dess ämnen under torkningen. 
Därför måste den behandlade ytan torka i minst 1 dygn i 
23°C/50% rel. luftfuktighet innan den får behandlas på nytt. 
Vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet får man räkna 
med längre torktid. 
 
Åtgång 
Cirka 100-120 ml/m² (8-10 m²/l), beroende på hur mycket du 
använder. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. Förslut öppnad 
burk väl. 
 
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, 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” 
(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. 

 


