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Underhåll
Lös smuts sopas/dammsugs bort.
Fukttorkning görs enkelt med Vesting Wax&Clean, tillsätt bara
ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.
Uppfräschning/underhåll av golvet och trappor görs vid behov
med Vesting underhållsolja enligt instruktion på förpackningen.
Se också separat underhållsinstruktion.

Vesting Single Coat är en hårdvaxolja
som skyddar och färgar träet med endast
ett lager. Single Coat är en produkt av hög
kvalitet, idealisk för ytbehandling av golv,

trappor, paneler och möbler av trä.

Hårdvaxoljan tränger in i underlaget med
en unik stark molekulär binding och bildar

en slitstark yta utan att den naturliga
träkänslan går förlorad. Ytan blir vatten-
och smutsavvisande, mycket slitstark och

tålig mot spill.

Åtgång: 1L = ± 40m²
Beroende på träslag, slip- och

appliceringsmetod.

Vesting har utvecklat och producerat
högkvalitativa ytbehandlingsprodukter

sedan 1955. Produkterna tillverkas
fortfarande på traditionellt sätt, men med

nutidens kunskap.

Förberedelser
Var uppmärksam på slip processen. Oregelbundenheter på ytan, till
exempel slipmärken, markeras när golvet är klart.
Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa bort
gammal lack eller liknande.
Single Coat behöver en yta med öppna porer för att kunna lägga på
ett bra lager. Detta uppnår du bäst med bandslipmaskin och
avslutande papper korn 100-120.
Om du istället använder en multidisc med 4-5 slipskivor, eller en
superpad med korn 120, kan det vara så att du stänger porerna i
golvet för de maskinerna slipar mycket finare.
För att försäkra sig om att porerna är tillräckligt öppna
rekommenderar vi att ni torka av golvet med en fuktig golvtrasa. Att
vattenpoppa golvet innan behandling är också möjligt ifall golvet
tillåter det. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan
behandling påbörjas. Ytan måste vara ren och torr.
Produkten är färdig att använda. Spädes ej.
Rör om ordentligt före användning!
Applicera inte under 15℃.

Torktid
Minst 24 timmar i normala klimatförhållanden, 20℃ och Rf 65%.
Genomhärdad efter 2 veckor under optimala förhållanden.
Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten
och täckande papp, möbler och mattor de första 2 veckor. Använd
möbeltassar.

Applicering
Applicera Single Coat manuellt med en spackel eller tvättsvamp eller
maskinellt med en golvmaskin met röd rondell. Applicera bara ett
enda tunt lager olja. Fördela oljan jämnt. Låt verka några minuter.
Ta bort all överskottsolja med en trasa eller en golvmaskin med vit
rondell. Ytan ska vara jämn, gnugga inte torr.
Behandla zoner som kan göras färdiga på 15-30 minuter (applicera/
torka av).

Förvaring
Produkten kan lagras under 12 månader i torr miljö och i
originalförpackning.

OBS!
Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av
organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som
varit i kontakt med produkten i vatten - omgående efter avslutad
användning.
Använd inte produkten förrän du har läst det tekniska
informationsbladet och bruksanvisningen.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i
instruktionen utan föregående meddelande.
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