
 

Hårdvaxolja 2K 

MAGIC OIL 2K SPA 
Användningsområden: 

Kombinationen av flytande oljor och hårdvaxer är lämplig för 
impregnering och försegling av golv i våta miljöer: 

• hårda och massiva trägolv där man vill motverka fukt 
expansion. 

• lämplig på trägolv med olika golvvärme system under. 

Produktfördelar /Egenskaper: 

Oljevax kombination ger en öppen, andningsaktiv och diffusions 
- duglig yta. Vaxandelen ger en jämn, matt och sammetslik 
finish. MAGIC OIL 2K SPA + härdare gör att en mycket hög 
molekyl bindning uppnås och är därmed väldigt lämplig på 
hårda och massiva trägolv i fuktiga miljöer som ex. badrum, spa 
och tränings lokaler, mm. Dessutom blir torktiden mycket snabb 
och kort med MAGIC OIL 2K SPA + härdare. Den snabba 
torktiden gör det möjligt att färdigställa golvet på snabbaste 
möjliga tid. Helt färdigt golv mot mekaniskt slitage, samt mycket 
hög kemikalieresistans efter endast 12 timmar. Den förbättrade 
och mycket höga molekyl bindningen ger en starkare vatten- 
och smuts- avvisande yta än vad som erhålls med en 
traditionell 1-komponents olja. 

• Lätt att arbeta med 

• Roll- och spackelbar 

• Betonar trägolvets färg och struktur 

• Hög kemikalieresistens 

• GISCODE Ö10 (Lösningsmedelsfri) 

• Resistent mot svett och saliv enl. DIN 53160 

• DIN EN 71-3 (Migrationsegenskapernas definition) 

= lämpat för barnleksaker. 

Viktigt att notera: 

Idag finns kunskap om undergolv, byggkonstruktioner och trä 
teknologi som kan vara ovärderlig, samt lämpliga träslag med 
goda egenskaper mot fukt expansion och med bra 
formstabilitet. Det finns idag många trä- och parkettgolv som 
rengörs eller som utsätts för mer vatten än vad de klarar av, 
dessa golv blir snabbt fula, med t.ex. grå-svarta fogar, vita 
fuktfläckar och ytskikt som släpper. 

Ett vanligt misstag är bristfälliga eller felaktiga underhålls 
metoder. Men viktigast är att välja rätt ytbehandling och 
underhållssystem beroende på lokal och miljö, speciellt i fukt 
utsatta lokaler. 

Ett lämpligt alternativ och val som ytbehandling är MAGIC OIL 
2K SPA. 

Tekniska data: 

Förpackning:  Plåtbehållare/plastflaska 

Förpackningsstorlek:  0,80 + 0,20 liter  

Förvaringstid:  minst 12 månader, frostfritt 

Färg: ljus-brun, violett 

Åtgång per strykning/skikt(1): c:a 25 – 50 ml/m2
 

Bearbetningstemperatur:  18 – 25 °C 

Blandnings förhållande:  4:1 

Arbetstid:   c:a 1,5 timmar* 

Kan bättras på:   efter c:a 10 – 30 minuter* 

Kan beträdas och våttorkas: efter c:a 12 timmar* 

* Vid 20 °C och normala inomhusförhållanden. 

(1) Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de 
trä- resp. parkettsorterna som skall impregneras. 

2-komponent lösningsmedelsfri hårdvaxolja med naturliga oljor och vaxer, snabbtorkande och med hög molekyl bindning 
genom oxidation tillsammans med härdaren, speciellt lämpad för hårda /massiva trägolv i våta miljöer. 



 

 

MAGIC OIL 2K SPA  
 
Förbehandling av underlag: 

När golvet är korrekt installerat samt limmet, mm som använts vid 
installation är fullständigt härdat, kan ytbehandlingen påbörjas. 
Slipning skall ske med valsslipmaskin och Pallmann slip- papper 
kornstorlek 36 till 100. Eftersom kraven på ytkvaliteten är mycket 
höga vid oljade trägolv, skall ytan avslutningsvis finslipas med 
Pallmann slipnät kornstorlek 100 till 120. Efter sista slipningen skall 
ytan vara ren, torr och fri från slipdamm, golvvårds produkter o. dyl. 

Bearbetning: 

1. Låt båda förpackningarna bli rumstempererade och skaka 
dem ordentligt innan de används. 

2. MAGIC OIL 2K SPA blandas med härdaren och appliceras 
med lämpligt verktyg (t.ex. Pallmann rostfria spackel) jämnt 
på underlaget. 

3. 10 – 30 minuter efter spackel appliceringen avlägsna 
överskotts olja med förslagsvis Pallmann special pad 
(beige), och byt pad regelbundet vid behov. 

4. Applicera omedelbart på det andra skiktet MAGIC OIL 2K 
SPA efter polering av det första skiktet. Avlägsna återigen 
överskottet, omedelbart eller inom 30 minuter, efter 
påföring av det andra skiktet med en ex. Pallmann special 
pad (beige), därefter polera av golvet med vit pad. Inget 
överflödigt material får finnas kvar på ytan efter polering. 

5. Slutligen efter ca 20 min, gör en sista polering med vit pad 
för bästa möjliga slutresultat. 

6. På grund av olika typer av träslag och egenskaper på 
parkett/trägolv kan vid behov en tredje applicering ske 
nästa dag. Applicera tillräckligt med olja för att fylla/mätta 
porerna i trägolvet. 

7. Att applicera MAGIC OIL 2K SPA med roller: rolla 
MAGIC OIL 2K SPA med Pallmann LSM roller en gång tunt 
och jämnt. Åtgång c:a 70 – 90 ml/m2, beroende på träslag. 
Avlägsna överskottet med spackel eller gummiraka efter 
c:a 30 minuter, och gå sen över hela ytan med Pallman 
special pad (beige), och avslutningsvis polering med vit 
pad. 

8. För lång livslängd, rekommenderas regelbundet underhåll 
med Pallmann MAGIC OIL CARE och underhållsrengöring 
med Pallmann CLEAN. Underhålls instruktioner finns i 
skötselanvisningen för MAGIC OIL 2K. 

9. Den färdiga hårdvaxoljade ytan får inte övertäckas de 
första 12 timmarna efter applikation av MAGIC OIL 2K 
SPA! 

Viktig information: 

• Efter att härdaren är tillsatt, får behållare eller 
kärl inte återförslutas, detta för att undvika 
risk för överdriven expansion av färdig 
blandad produkt. 

• Originalförpackningen är hållbar i minst 12 
månader. Förvaras svalt. Skyddas från frost. 
Bruten förpackning återförsluts noga och 
förbrukas snarast. 

• Optimala arbetsförhållanden är vid 18 – 25 
°C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och 
< 65 %. Låga temperaturer och hög 
luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga 
temperaturer och låg luftfuktighet förkortar 
torktiden. 

• För spackling av springor rekommenderas 
PALL-X KITT. 

• En måttlig belastning av ytan är möjlig tidigast 
12 timmar efter poleringen. 

• Första våttorkning av ytan är möjlig tidigast 12 
timmar efter poleringen. 

• Regelbundet underhåll med Pallmann CLEAN 
och MAGIC OIL CARE förlänger livslängden 
på den hårdvaxoljade golvytan.  

• Skötselanvisningen för Pallmann MAGIC OIL 
2K innehåller mer detaljerad information. 

• Läs produktdatabladen för alla produkter som 
använts, bruksanvisningar från tillverkare av 
beläggningsmaterialet, samt alla gällande 
nationella föreskrifter och normer. 

• För träslag som inte förekommer så ofta på 
marknaden (exotiska) skall 
användningstekniska råd inhämtas, och en 
test göras, annars kan starka färgskiftningar 
uppkomma.  

• Vid fasade trätiljor rekommenderas 
användningsteknisk rådgivning. 

Arbets- och miljösäkerhet: 
Komponent A: Ej antändbar. Angående risk för självantändning se anvisningen 
nedan. Komponent B: Ej antändbar. Irriterande. Innehåller isocyanat. Irriterar 
ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar, 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med 
mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med 
mycket vatten och tvål. Beakta tillverkarens hänvisningar såsom produktens 
säkerhetsdatablad samt de nationella bestämmelserna för hantering av kemiska 
produkter. Genomhärdad har produkten en neutral lukt och är både ekologisk 

och fysiologisk ofarlig. 

Avfallshantering: 
Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. 
Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala 
bestämmelser. Behållare med flytande produkt - rester hanteras som 
problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall.  

Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga 
undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika 
förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. 
Kvalitén på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av 
arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester 
genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtillverkarens 
instruktioner följas. 

I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare 
produktdatablad sin giltighet. 

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group 
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /  
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50 
Pallmann / Internet www.pallmann.se / E-Mail info@pallmann.se 

10.2014 

Strykning/Åtgång: 

Rekommendationen är 2 strykningar med spackel och med en 
rekommenderad mängd per skikt på 25 – 50 ml/m2. Åtgången kan 
variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna av de trä- 
resp. Parkettgolv som skall impregneras. 

Viktig hänvisning: 
Vid den färdigblandade produktens kontakt med pads eller textila 
material föreligger fara för självantändning! Därför skall indränkta 
trasor, pads o. dyl. fuktas med vatten och lagras/avfallshanteras i 
täta behållare. 


