
Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och 

pigment. Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Finns i fyra kulörer. 

Snabbtorkande, lätt att applicera och underhålla. Används för behandling av träytor som 

golv, trappor, bänkar m.m, där höga krav finns på slitstyrka, vattenavvisning och 

reparerbarhet. Används på trärent underlag.

• Ger slitstark yta med träkänsla

• Vatten- och smutsavvisande 

• Passar ytor med hårt slitage
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HERDINS HÅRDVAXOLJA PIGMENTERAD

+
Underlag

Träytor inomhus som
utsätts för hårt slitage.

Åtgång
En liter räcker till ca 10-15 m² 
vid behandling med två skikt.

Förpackning
Plåtburk, 1 liter

och 275 ml.

Torktid
Torr 8-10 timmar efter sista 
skiktet. Ytan kan belastas

efter 2-4 dagar.

Kulörer
Vit, Rökt ek, Ljusgrå

och Svartbrun.

Innehåll
Vegetabiliska oljor, vaxer 

och pigment.

Art.nr Produkt Förpackning

847200 Hårdvaxolja Vit Plb 275 ml

847207 Hårdvaxolja Rökt Ek Plb 275 ml

847216 Hårdvaxolja Ljusgrå Plb 275 ml

847225 Hårdvaxolja Svartbrun Plb 275 ml

Art.nr Produkt Förpackning

848200 Hårdvaxolja Vit Plb 1 L

848207 Hårdvaxolja Rökt Ek Plb 1 L

848216 Hårdvaxolja Ljusgrå Plb 1 L

848225 Hårdvaxolja Svartbrun Plb 1 L



KUNDERNAS TRE 
VANLIGASTE FRÅGOR 

Vilka ytor kan jag behandla 
med Herdins Hårdvaxolja 
pigmenterad?
Våra hårdvaxoljor fungerar på de 
flesta träytor så länge som ett 
gott underarbete har genom-
förts, läs våra rekommendationer 
om hur du förbereder din yta. 
Bästa resultat erhålls på trärena 
underlag som slipats. Tänk på att 
underlaget styr slutresultatet.

Vad är skillnaden mellan 
Hårdvaxolja och Vaxolja?
Hårdvaxolja och Vaxolja har 
olika mycket skyddande 
egenskaper. Vaxolja rekommen-
deras på ytor som inte utsätts 
för hårt slitage. Hårdvaxoljan 
lämpar sig till ytor där du vill ha 
ett förstärkt slitageskydd som
t e x golv och trappor.

Kan jag blanda de olika 
nyanserna?
Många av våra olika nyanser kan 
blandas för att du ska få just den 
kulör som du önskar. Det går även 
att använda Herdins Oljebets 
som första infärgning (finns i 11 
kulörer).

?

GÖR SÅ HÄR

För mer info gå in på; herdins.se

Förbehandling
För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas 
trärent. Slipa med slippapper 120. Slipa alltid i trä-
ets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas.

Applicering
Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl 
före användning.
 Behandlingen ska i normalfallet göras i två skikt.
Första skiktet appliceras i ett tunt och jämnt skikt 
med Snappy, Paint & Stain pad eller pensel. Låt 
första skiktet torka 4-7 timmar.. Avlägsna slipdam-
met noggrant. Applicera därefter ett andra lager i 
ett tunt och jämnt skikt i träets fiberriktning. Låt 
torka i 8-12 timmar. Ytan kan belastas efter 2-4 
dagar och har härdat klart eter 10-12 dagar.

Den färdiga ytan kan poleras med polerduk.
Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket
som möjligt.
 Tvätta först med lacknafta, därefter kan redska-
pen tvättas med såpa och vatten.

Hantering & Lagring
Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik
spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet.
Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantänd-
ning av indränkta trasor, trassel, stålull etc.
 Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggs
i vatten eller brännas upp.

Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. 
Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

Tänk på att
Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljum-
met vatten, eventuellt med tillsats av såpa.  När ytan 
blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med 
fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera 
ett nytt lager Hårdvaxolja.

Herdins Färgverk AB • Sundbornsvägen 8, 791 47 Falun • mail@herdins.se • herdins.se 
Inspiration, DIY, återbruk: @herdinsfargverk • #herdins


