Arbetsbeskrivning

TOPPOLJNING – SAMCO GOLVOLJA
utföres alltid på grundoljade golv med Samco Golvolja eller annan Samco olja, se
separat beskrivning. Golvets fuktkvot får ej överstiga RF 10% och temperaturen bör ej
understiga 18ºC. Sörj för god ventilation.
Steg 1
Torrpolera det grundoljade golvet med svart eller brun skurnylon (mjuka
träslag tål ej för grov skurnylon) med enkelskurmaskin eller, om så
erfordras, en lätt slipning med 180-korns slippapper. Avlägsna sedan allt
slipdamm.
Steg 2
Omskaka oljan och häll upp den i ett lämpligt kärl. Applicera oljan i till ett
jämnt täckande lager med kortfibrig (c:a 6mm) roller i träets
fiberriktning. Låt därefter träet suga ner oljan under c:a 60 minuter,
fördela eller påför ytterligare olja, från icke sugande till sugande partier.
Steg 3
När maximalt 60 minuter gått sedan oljningen påbörjades, skall
överflödig olja tas bort. (För att förhindra fläckar av stelnad olja).
Använd en gummiraka och torka därefter upp de sista resterna med en
luddfri bomullsduk. Det är lämpligt att använda en enkelskurmaskin (min
45 kg, 150-175 rpm) med påmonterad skurrondell och bomullsduk.
Steg 4
Efter 8-10 timmar upprepas behandlingen. Oljningen utföres för att
förhindra att smuts tränger ner i golvet samt för att bevara träets lyster.
Det ger också ett bättre skydd än t.ex. såpning.
Steg 5
När golvet är torrt (efter minst 12 timmar), skall golvet torrpoleras med
en enkelskurmaskin (min 45 kg, 150-175 rpm) med påmonterad
skurrondell blå, därefter med d:o röd och vit. Torrpoleringen utföres för
att skapa en lättstädad, slät och tät finish.
Golvet är klart att användas efter c:a 24 timmars torktid.
Trasor med olja kan självantända. Mättas med vatten eller destrueras.
Åtgång:

1 liter Samco Golvolja räcker till c:a 5-10m²

Verktyg:

Samco Golvolja Naturell eller vit
Lämpligt kärl så att rollern får plats
Mohairroller med hållare på skaft
Engångsduk, luddfri av t.ex. bomull, med god sugförmåga
Gummiraka på skaft
Enkelskurmaskin min 45 kg, 150-175 rpm
Skurrondeller, blå, röd och vit
Saknas maskin behövs blå, röd och vit skurkloss samt hållare med skaft
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