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Beskrivning 
Classic HardOil är en snabbtorkande, modifierad 
hårdvaxolja med god skiktbildning på naturlig bas för 
impregnering av parkett och andra trägolv med ett jämnt matt 
utseende. Classic HardOil minskar risken för sidlimning. Därför 
rekommenderas denna träolja till kubbgolv, industriparkett, 
brädgolv och golvvärme. Classic HardOil uppfyller kraven i 
DIN 51130 för halksäkerhet/halkskydd. Provningscertifikat för 
klass R9, R10 och R11 finns. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: Ö60  
AbZ-Nr.: Z-157.10-149 
Halksäkerhet:  DIN 51130/DGVU 108-003 /: R9/R10/R11 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i 
slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med 
slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i 
låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars 
finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
Classic HardOil kan även användas tillsammans med den 
Classic Plus Reaktivvergütung som ett 2K-system. 
 
Om Classic HardOil ska läggas på i flera lager kan endast 
Brilliance Everclear användas för skötsel. 
 
När förseglingen lagts på kan man känna en speciell typ av 
lukt. Vädra ordentligt. 
 
Användning 
Variant 1 
Classic HardOil rollas på i två lager med BergerTool 
skumgummiroller eller mikrofiberroller eller styrkes 
på med BergerTool fasadpensel. För att få så bra optiskt 
resultat som möjligt ska golvet slipas mellan strykningarna. 
Det ska ske efter 15-18 timmar för att säkerställa att 
vidhäftningen är perfekt. Efter detta rekommenderar vi 
Brilliance Everclear för skötsel av golvet. 
 
Vänta sedan i 2-3 dagar innan du slipar golvet igen – därefter 
kan det målas över det med en vattenburen färg. 
 
Variant 2 
Sprid ut ett rejält lager Classic HardOil med en 
golvlackspridare –  på mer sugande underlag appliceras 
oljan korsvis flera gånger med BergerTool Universal 
Spachtel. Ta bort allt överskott efter strykningen och polera 
med en tallriksslip och Berger AbraPrime Pad grön. Helst bör 
två personer utföra detta arbete. Undvik långa väntetider 
mellan spackling och polering. Om fogarna börjar ”svettas” 
stryker man en gång till efter cirka 1 timme. När oljeskiktet har 

torkat kan man göra en andra strykning, beroende på träets 
mättnadsgrad. Man får då räkna med att träet absorberar 
betydligt mindre olja. I det här fallet rekommenderar vi 
Brilliance AquaOilCare för golvets skötsel. 
 
Genom att blanda ner Classic Plus Reaktivvergütung (10:1) 
kan man minska risken för uttorkning. Härdning, hållbarhet 
och blockeringsmotstånd förbättras. Blanda inte mer än vad 
som kan användas inom 2 timmar 
 
Produkten passar till efterbehandling av vanliga parkettgolv 
som föroljats med hårdvaxoljor. Eftersom det finns många 
olika varianter av hårdvaxolja på marknaden ska man alltid 
göra ett vidhäftningstest först. 
 
Man kan alltid blanda Classic HardOil med Classic Plus om 
man väljer att bygga upp kombinationer med godkända 
vattenburna förseglingar. 
 
Arbetsredskapen rengörs med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 
 
Träslag som gran, fur eller tall kan släppa ifrån sig kåda, som 
gör att de torkar långsammare och påverkas 
utseendemässigt. Produkten Classic HardOil innehåller 
lösningsmedel som lätt kan lösa upp vaxrester ur porer och 
fogar. På gamla vaxade golv kan detta leda till att oljan torkar 
mycket långsammare, bildar matta fläckar och fäster dåligt (så 
dåligt att den löses upp helt och hållet). Det första lager olja 
ska därför ha härdat helt, dvs. golvet måste ha torkat i minst 2 
dygn. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
1 strykning med roller eller pensel  
cirka 40-50 ml/m² 
 
1 spackelskikt: 
cirka 30-50 ml/m² på ek 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 6-10 timmar kan det 
efterbehandlas, beroende på arbetssättet och 
väderleksförhållandena. Det kan ta betydligt längre tid för 
golv med gammalt vax att torka om de impregneras. Då måste 
man vänta med den andra strykningen tills ytan är helt torr. 
Vänta minst 8-14 dagar innan du lägger ut mattor eller tvätta 
golvet. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 18 månader. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
beaktande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet 
med rådande hantverksbestämmelser, enligt aktuell teknisk 
nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där 
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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. 
 
 
 
 


