
 

 

Overfladeforberedelse:  
Overfladen, der skal oliebehandles, skal være kittet, ren, tør, fri 
for urenheder og slebet i overensstemmelse med de anerkendte 
tekniske regler. 

 

Anvendelse: 

1. Før brug skal beholderen have stuetemperatur (20 °C). 
Ryst det grundigt inden brug. Hæld produktet i en ren 
PALLMANN beholder inden påføring. 

2. Påfør et passende jævnt lag ECO OIL 1K med en 
PALLMANN lakrulle. Påfør mindst 2 lag, start ved 
kanterne. Rul derefter skiftevis på tværs af årerne først 
og derefter rulles i årernes retning som afslutning. 

3. Tørretid før anden slibning ca. 2 timer 

4. Før den sidste påføring, skal træet slibes med Pallmann 
slibenet korn 120. 

5. Efter brug kan værktøj rengøres med vand. 

1K Træplejeolie 

ECO OIL 1K 
 

Beskrivelse: 

Egnet til overfladebehandling af alt træ- og parketgulve i boliger 
og offentlige områder. 

Specielt velegnet til: 

 Slebet parket- og hårdttræsgulve 

 Egnet til gulve med gulvvarme 

 

Produktegenskaber / fordele:  

 Let at påføre med PALLMANN lakrulle 

 Meget korte tørretider 

 Naturlig og mat 

 Overlakerbar 

 Opløsningsmiddel 

 UV-beskyttelse 

 EMICODE EC 1 PLUS/meget lave emissionsværdier 

Tekniske data: 

Emballage:   plastbeholder 

Størrelse:    1 og 5 liter 

Holdbarhed:   min. 12 måneder i ubrudt 

emballage 

Varianter:  PURE (rå træeffekt), WHITE 

og NEUTRAL 

Forbrug pr. lag:   ca. 80 ml/m² 

Arbejdstemperatur:   18-25 ° C ved 35-65% relativ 

luftfugtighed 

Klar til slibning:   ca. 2 timer*  

Anden oliering:   ca. 2 timer* 

Gennemhærdet:   efter 7 - 10 dage* 

*mellem 18 – 25 °C og 35 – 
65% relativ fugtighed 

Opløsningmiddelfri, 1K hårdvoksolie til påføring med lakrulle, i tre versioner PURE, WHITE og NEUTRAL 
 
 



 

 

ECO OIL 1K 
  

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 

Opløsningsmiddelfrit. Egnet som erstatning for materialer med højt 
opløsningsmiddelindhold, der anvendes til parketbehandling. Under brug anbefales 
brug af beskyttende creme og ventilation af arbejdsområdet. 

  

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for 
børn. 

Bortskaffelse: 

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned 
i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og 
som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt 
opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med 
restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. 

 

 

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige 
undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner 
og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. 
Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering 
og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk 
vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 
Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. 
De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores 
hjemmeside:  

www.pallmann.net, www.jtrading.dk 
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Vigtigt: 

 De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed 
mellem>35 % og < 65 %. Lave temperaturer og 
højluftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje 
temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden. 

 Mange eksotiske træsorter som for eksempel 
Rosewood, (Palisander), Ipe Lapacho og Wenge 
indeholder stoffer, som kan give essentielle forsinkelser 
i tørretiden, fugtforstyrrelser eller farveskift (herunder 
såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger). På 
baggrund af variationerne og de forskellige kvaliteter i 
mange eksotiske træsorter, skal der søges rådgivning 
om egnetheden af lak og olieprodukter til disse 
træsorter, ligesom der bør foretages et prøveopstrøg. 

 Olier i princippet ikke mere end 2 lag på en dag. 

 Holdbarhed, mindst 12 måneder i originalemballagen, 
når den opbevares under tørre forhold. Beskyt mod 
frost og udsæt ikke for temperaturer over 40 ° C. 

 Luk åbnede beholdere grundigt og brug indholdet så 
hurtigt som muligt. 

 På olierede gulve (PALLMANN ECO OIL 1K) anbefaler 
vi en første vedligeholdelse med PALLMANN ECO OIL 
CARE. Se folder: "SKØNHEDSKUREN TIL DIT 
OLIEBEHANDLEDE TRÆGULV" findes på 
www.jtrading.dk. 

 Nylakerede gulve skal afhærde mindst 7 dage før der 
lægges tæpper eller andre gulvbelægninger eller 
belastning af tunge genstande. 

 Træ behandlet med ECO OIL 1K, skal efterhærde 
mindst 7 - 10 dage før behandling med PALLMANN 
ECO OIL CARE. 

 Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN ECO 
OIL CARE forbedrer og forlænger levetiden på gulvet. 

 Vær venligst opmærksom på produktdatablade for alle 
anvendte produkter, og instruktioner til brug af 
produkter. 

 Følgende standarder og bemærkninger gælder og 
anbefales især: DIN 18356 (Lægning af parketgulve og 
træklodsgulve). 

Forbrug :  

Metode:  Forbrug:  Forbrug pr. liter: 

Med lakrulle  ca. 80 ml/m²  ca. 12 m² 

 

Anbefalet: Overlakering, hvis ønsket: 

ECO OIL 1K NEUTRAL PALLMANN ADVANCE og 
TREND 

ECO OIL 1K PURE PALL-X PURE, PALL-X ZERO 

ECO OIL 1K WHITE PALL-X ZERO 
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