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Golvolja 

Materialbeskrivning och användningsområde: 

Golvolja är en traditionell oljefernissa och består av linolja med naturliga vaxer och 

hartser. Oljan är löst i alifatnafta och kan pigmenteras. Golvolja är avsedd för oljning och 

lasering av golv, bänkskivor och möbler etc. Behandling skall ske på nytt eller nyslipat 

trä. Golvoljan passar även för oljning av oglaserade keramiska plattor som Terracotta och 

sandsten mm. 

Målningsanvisning: 

Underlaget skall före behandlingen vara torrt och rent. Behandling skall helst ske 
på nyslipat trä, där sista slipningen utförts med slippapper med kornstorlek 120. 

Oljan strykes första gången flödigt med rulle, pensel eller gummiraka. Håll ytan 
våt, utjämna överflödig olja från blanka till matta partier, tills ytan slutar suga åt 
sig. Eventuell överflödig olja avlägsnas med exempelvis mopp eller trasor. 
Behandlingen kan upprepas, om så erfordras och beroende på träslag, när oljan 
torkat efter ca 8-12 timmar. Ytan kan maskinpoleras.  

Tänk på att hög temperatur väsentligt minskar tidsangivelserna! 

Vid underhållsoljning tunnas oljan med ca 20 % alifatnafta. Rengör underlaget 
noga från ev. tvättmedelsrester och vaxer. För att uppnå en jämn vätning och 
färgning av hårt slitna underlag, slipas ytan med fint sandpapper c:a 120-200 korn. 

Sörj för god luftväxling! 

TEKNISKA DATA:  

Bindemedel:  Svensk kallpressad linolja, vegetabilisk alkyd, naturvax 

Kulör: Kan nyanseras med pastor avsedda för olje-/alkydfärger 

Pigment: Färglös 

Viskositet:  Ca. 12 sek (DIN-bägare) 

Densitet: 900 kg/m3 

Torrhalt: 43 vikt% 

Glans: Halvblank 

Torktid: 8-12 timmar 

Materialåtgång: 4-8 m2/l beroende på träslag 

Rengöring: Lågaromatisk lacknafta 

Förpackning: 1 liter, 5 liter 

 

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning.  
Förvara dessa under vatten eller bränn dem. 
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