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BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT
Åtgången är cirka 1-2 dl/m2. Den största källan till variation är andelen sprickor och deras
egenskaper.
OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det
är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar
mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.
Slipa golvet med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den
verkar inne i träet.
Värm GOLVOLJA till 130°C i en fritös.
Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar
olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och ett tunt lager olja blir kvar på ytan.
När du behandlar trä med GOLVOLJA vid 130°C förångas vatten i träet och ångtrycket öppnar
ringporerna utåt. Detta gör att den varma, tunnflytande oljan tränger in.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GOLVOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har
svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan
eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. GOLVOLJANS kokpunkt är 300⁰C
och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C doftar den linolja men
avger inga vidare emissioner.
Låt oljan absorberas under ½ - 1 ½ timme.
Slipa in oljan som blivit kvar på ytan med en slipduk #240-320 på en singelskurmaskin. Det
oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.
Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har är kvar på ytan, då det
bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera
med GOLVOLJA.
Låt oljan oxidera under minst ett dygn. Sörj för god ventilation för att påskynda oxidationen.
Polera till önskad finish – matt till högglansigt - med en singelskurmaskin med slipduk eller polerpad
och litet olja. Slip- duk #220 ger ett sidenmatt golv, polerpad #1000 –#5000 ett halvblankt till
högglansigt, #100 grovt halkskydd. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med
GOLVOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. OBS: Polera inte för stora ytor i taget med
Selder & Co’s FERNISSA. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare torkar den innan du är
färdig med arbetet.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.
VARNING: Risk för självantändning!
Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats
eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.
ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och
förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.
UNDERHÅLL
Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljebehandla stället.
Där golvet utsätts för hårt slitage uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om
man polerar det med polerskiva och en liten mängd rumstempererad GOLVOLJA.
VARNING: Använd inte alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om
detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett
utmärkt sätt att ”nollställa” en svårt nersmutsad yta till grund för polering.

