
 

2K olie base til indfarvning af trægulve 

PALL-X 333 
Beskrivelse: 

Kombinationen af flydende olier er velegnet til at fremhæve den 
naturlige farve til europæisk standard for hårde trægulve før 
påføring af ADVANCE, TREND 2K eller PALL-X ZERO såvel 
som MAGIC OIL 2K. 

Velegnet til: 

• Slebne trægulve med fyldte fuger 

• Slebne trægulve med gulvvarme. 

Produktegenskaber / Fordele: 

Opløsningsmiddelfri, 2-komponent oliebaseret grunder. 

Base for PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE. 

 Nem at påføre. 

 Individuelt justerbart farveudseende ved tilføjelse af 
PALL-X 333 Color concentrate. 

 Fri for opløsningsmidler. 

 Minimal trærejsning. 

  

Tekniske Data: 

Emballage:  metal beholder + plastikflaske 

Enhedsstørrelse:  0.8 + 0.2 liter 

Hyldetid:   min. 12 måneder 

Forbrug per m² (1): ca. 25 - 50 ml per m². 

Arbejdstemperatur:  ca. 18 – 25 °C 

Blandingsforhold:               4:1 
 
Blandingsforhold i  
kombination med PALL-X  
333 COLOR  
CONCENTRATE: 4:1:1 

 

Arbejdstid:  ca. 1 time* 

Overfladebehandling:                  

TREND eller PALLMANN MAGIC OIL 2K kan påføres efter 12 timer. 

Undtagelse: PALL-X 333 COLOR WHITE først efter 24 timer inden 

der udføres overfladebehandling med TREND, PALL-X ZERO eller 
PALLMANN MAGIC OIL 2K.* 

* Ved 20°C og 50% luftfugtighed. 
(1) Forbrug kan variere efter træsort og tilstanden på det træ eller parket, der skal  
imprægneres.  

 

Klar, fri for opløsningsmidler, 2-komponent, oliebaseret grunder og base for PALL-X 333 COLOR. 

Vigtige noter: 

 

Brug kun koncentratet i kombination med PALL-X 333! 

Kontakt med pads eller klude kan udløse selvantændelse –  

Se også: “Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet”. 

 

Arbejd ikke på større arealer end 25 m² ad gangen 

 

Resultatet afhænger af mange forskellige faktorer, herunder 
kvaliteten af slibearbejdet, opvanding og indtrængning af farven. 

 

Vi anbefaler at lave et testforsøg på gulvet for at kunne vise det 
til kunden. For at få godkendelse i forhold til udseende og for at 
sikre et retvisende billede. 



 

 

PALL-X 333 
 
Overfladeforberedelse: 

Efter den sidste slibning skal gulvet være rent, tørt og fri for slibestøv, 
spartelrester og urenheder. 

Herudover skal gulvet opvandes umiddelbart efter sidste slibning og inden 
gulvet grundes. 

Dette giver følgende fordele: 

1. Indfarvningen vil blive mere intens og jævn. 

2. Grunderen får en bedre indtrængning.  
3. Hvis det er nødvendigt vil træoverfladen åbne sig igen ved 

finslibning. 

4. Træoverfladen vil fremstå mere jævn. 

5. “Bleed back” - overskudsudløb fra samlingerne forhindres. 

Arbejdsinstruktioner: 

1. Opvand hele gulvområdet.  

VÆR OPMÆRKSOM: Ubehandlede områder kan fremstå optisk 
lysere senere. 

2. Max 0,30 liter vand/m². 

3. Den optimale mængde af vand ca. 10 - 20 ml. vand/m². 

4. Efter overfladen er helt tør - ca. 30 - 60 minutter, kan PALL-X 333 
Color Concentrate nu påføres. 

Anvendelse: 

1. Før brug skal alle produkter have stuetemperatur og rystes godt. 

2. Bland PALL-X 333 med PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE med 
et passende redskab og tilføj herefter hærdningsmidlet.  

3. Påfør de blandede komponenter med et passende redskab (fx 
PALLMANN STÅLSPARTEL eller rulle 4 mm luv) jævnt på 
overfladen. Arbejdsområde ikke større end 30 m². På grund af 
eventuelle forskydninger i træet og forskellige træsorter kan det 
være nødvendigt med et ekstra lag. Påfør det antal nødvendige lag 
indtil træet er fuldstændig mættet. 

4. Max 10 minutter efter påførelsen af produktet skal det overskydende 
materiale fjernes med poler pads (beige).  

5. Efter ca. 20 minutter skal overfladen igen poleres med hvid pads for 
at opnå et jævnt resultat. 

6. Poler hele området en gang til med en bomuldsklud.  

7. Klar til genlakering*: Generelt kan TREND 2K eller PALLMANN 
MAGIC OIL 2K påføres efter 12 timer. 

Undtagelse: Ved brug af PALL-X 333 COLOR white kan TREND 2K, 
PALL-X ZERO eller PALLMANN MAGIC OIL 2K. påføres efter 24 
timer. Hvis der arbejdes med PALLMANN MAGIC OIL 2K, dryppåfør 
olien sparsommeligt (ca. 15 ml/m²) og arbejd olien ind i gulvet med 
hvid pads. Eventuel overskudsolie fra overfladen fjernes med klude. 

* Ved 20°C og 50% luftfugtighed.  

Vigtige noter: 

 Efter tilsætning af hærder, må beholderen ikke 
lukkes, for at forhindre overtryk i dåsen. 

 Hyldetiden er minimum 12 måneder i original 
emballage såfremt det opbevares i relativt kølige 
forhold. Beskyttes fra frost. Sikre at åbnet emballage 
forsegles og bruges hurtigst muligt.   

 Optimale arbejdsforhold er 18-25°C, relativ 
fugtighed > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og 
høj fugtighed forlænger tørretiden, hvorimod høje 
temperaturer og lav fugtighed forkorter tørretiden. 

 De følgende standarder og publikationer er 
gældende og særligt anbefalede: DIN 18356 
”Arbejde med parket”, DIN 18367 ”Arbejde med 
klodsetræ” and DIN 18365 ”Arbejde med 
gulvbelægning”. 

 Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 
ml/m²). Når endetræet olieres, bør man rulle olien 
på. Derfor bør tørretiden være 72 timer inden der 
fortsættes.  

 Olien påføres bedst med en rustfri stålspartel. 
Derefter fordeles det umiddelbart i et tyndt og jævnt 
lag med en pads beige og hvid. (Ved water-popping 
brug beige pads). Efterlad ikke overskydende olie på 
gulvet. Olie og oliestænk på gulvet skal poleres væk 
med klude eller pads. 

 For samlingsfrie gulvbrædder eller træplanker der er 
skåret i smig (V-samlinger), anbefales det at 
indhente teknisk vejledning. 

 Til større områder og for at undgå forskelle i glansen, 
er det bedst at blande til hele arealet i en større 
beholder. Dette omrøres grundigt (mekanisk) 

 Der kan forekomme gulning af træet over tid. 

 

Arbejds- og miliøbeskyttelse:  

Opløsningsmiddelfrit. Komponent A: Ikke brændbar men med risiko for en spontan 
selvantændelse. (Se ” Vigtig henvisning” herunder). Komponent B: Ikke brændbar. 
Indeholder isocyanater. Skadelig ved inhalering. Kan udløse en allergisk reaktion. 
Kan udløse åndedrætsirritationer. Skal holdes væk fra børn. Undgå kontakt med 
huden og øjnene. Hvis der er kontakt med huden, skylles og vaskes denne med 
rigelige mængder vand og sæbe. Hvis der er kontakt med øjnene, skylles disse med 
rigelig mængder vand og søg efterfølgende lægelig hjælp. Brug beskyttelsescreme, 
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. Ved indtagelse, 
søg øjeblikkelig læge og medbring beholder eller etiket. Læs 
sikkerhedsoplysningerne på produktetikette såvel som på sikkerhedsdatabladet. 

Sikkerhedsforskrifter: Komponent A: MAL-Kode: 00-3 (1993) / Komponent B: MAL-
KODE: 0-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

 

Vigtig henvisning:  

Produktkontakt med pads eller tekstiler kan føre til spontan antænding. Husk derfor 
at gennemvæde alle klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket 
metalbeholder. Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for brand! 
Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes med vand og opbevares i 

tætlukkede metalbeholdere. 

Forbrug: 

Ca. 25 - 50 ml/m².  

Forbruget kan variere efter træsort og træets tilstand. 
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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