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Natuurlijk en wit 

Voor het oliën/harsen van 

houten vloeren en meubels 

Voor basisafwerking met  

vloermachine of handmatig 

Geschikt voor alle houtsoorten

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Protego Hardwax-olie wordt gebruikt voor de basisafwerking van houten vloeren 

en houtwerk in het algemeen. Het produceert een sterk en slijtagebestendig opper-

vlak met verbetering van de houtnerf. Hardwax-olie kan ook worden gebruikt als 

deklaag na toepassing van Pro�-olie, Pro�-kleurenoliën en High Solid Pro�-olie. 

Hardwax-olie natuurlijk zorgt voor een gouden kleur terwijl wit de lichte kleur van 

de eik, es en pijnboom versterkt.

  
AANBRENGEN VAN HET MATERIAAL:
Protego Hardwax-olie levert een mooie satijn-matte afwerking die eenvoudig kan 

worden onderhouden en hersteld. De met olie geharste vloer en houtwerk moet 

worden gereinigd met Protego Zeep voor houten vloeren of Olieververser . Voor het 

opnieuw oliën raden wij Onderhoudsolie of Onderhoudspasta aan. Een geoliede 

vloer is zeer duurzaam en gemakkelijk te verzorgen.

* Zorgt ervoor dat lichte houtsoorten licht blijven

* Eenvoudig te reinigen met een Zeep voor houten vloeren natuurlijk of wit

* Geschikt voor alle houtsoorten

* Geschikt voor grote commerciële omgevingen die druk worden gebruikt

PROTEGO  
HARDWAX-OLIE 

Protego Hardwax-olie is sneldrogend en geschikt voor alle onbehandelde binnenvlo-

eren en houtwerk in het algemeen. Hardwax-olie biedt een grondige bescherming tegen 

vloeisto�en en vuil en levert een duurzaam oppervlak. Hardwax-olie wordt aangebracht 

met een vloermachine. De vloer kan worden voorgeolied met Protego Pro�-olie of 

Pro�-kleurolie. Hardwax-olie wordt vervolgens als bovenlaag gebruikt. Hardwax-olie 

levert een uiterst duurzaam, waterafstotend en vuilbestendig oppervlak. Hij verbetert 

ook de natuurlijke nerven van het hout terwijl Hardwax-olie wit een witte wasafwerking 

biedt aan pijnboom of eikenhout. Hardwax-olie is een sneldrogende olie en is gebaseerd 

op natuurlijke plantaardige olie en was. Het werkt open poriën af zonder te barsten of 

af te bladeren.  Breng de olie aan op stukken van ca. 20 m2 per keer. Hierdoor hee! de 

Hardwax-olie voldoende tijd om goed in de houtnerf in te werken.

Werkinstructie:

1. Zorg ervoor dat de vloer of het houtwerk pas is geschuurd en gereinigd met Inten-

siefreiniger. Zorg ervoor dat de vloer volledig droog is voordat u de olie aanbrengt. Het 

relatieve vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

2. Roer goed in het blik en zorg ervoor dat de was vóór aanbrenging gelijkmatig is 

verdeeld in het materiaal. Breng met een ver#wast of borstel met korte haren 1 liter 

Hardwax-olie aan voor 10 tot 15 m2 vloer. Laat de Hardwax-olie de houtnerf maximaal 

15 minuten doordringen. Breng het materiaal nu aan op de houtnerf met een vloer-

machine met beige of rood kussen. Als Hardwax-olie uitsluitend als bovenlaag wordt 

gebruikt, brengt u ca. 1 liter aan voor 30 m2 vloer.

3. Als niet al het materiaal door de houtnerf werd opgenomen, schraapt u het overtollige 

materiaal naar het volgende stuk van de vloer of verwijdert u die. Ga zo verder tot het 

hele oppervlak een laag hee! gekregen.

4. Polijst nu het hele oppervlak met een wit kussen onder de vloermachine.

5.  Na 6 uur voordrogen polijst u alles opnieuw met het witte kussen onder de machine 

en brengt u eventueel een klein beetje Hardwax-olie aan om voor een perfecte afwerking 

van het hout te zorgen.

6. Laat het met olie bestreken oppervlak 24 uur drogen. Stel in deze periode de vloer niet 

bloot aan water. Na 12 uur mag u opnieuw voorzichtig op de vloer stappen. Bedek het 

wandelgedeelte met geribd papier.

7. Gebruik Protego Zeep voor houten vloeren of Protego Olieververser gemengd met 

water voor regelmatig reinigen. 

Risico op zelfontbranding: Schuurstof en met olie bedrenkte kledij en kussens moeten 

worden verwijderd door deze onmiddellijk ofwel in water te dompelen of na gebruik te 

verbranden. Risico op zelfontbranding.

Verwijdering: Afval en blikken moeten worden verwijderd volgens de plaatselijke over-

heidsvoorschri!en.
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