
 

Slidstærk solid 2-komponent olie til behandling af trægulve 

MAGIC OIL 2K ERGO 
Beskrivelse: 

Kombinationen af flydende olier og voks er velegnet til 
overfladebehandling og -beskyttelse af: 

 Afslebne, hårdtbelastede trægulve og træplanker. 

 Hårdt belastede klodsegulve 

 Velegnet til gulve med gulvvarme. 

 Ergonomisk arbejdsteknik med MAGIC OIL APPLICATOR 

 En sparet arbejdsgang i forhold til traditionelle 
påføringsmetoder. 

 Nemt at påføre 

 Fremhæver træets farve og årer 

 Resistent mod husholdningskemikalier 

 Fri for opløsningsmidler 

 Glidningsmodstand R11/DIN 51130 

 DIN 53160 (Resistens mod spyt og sved) 

 EN 71-3 (Børnesikret coating, del 3: migration af særlige 
stoffer) 

Tekniske Data: 

Emballage: metalbeholder 

Enhedsstørrelse: 1 + 2.75 liter 

Hyldetid:  min. 12 måneder 

Farve: mørkebrun 

Forbrug per lag (1): ca. 40 – 60 ml/m² 

Arbejdstemperatur: ca. 18 – 25 °C 

Blandingsforhold: 10 : 1 

Bearbejdningstid: ca. 2 timer* 

Yderligere påføring: efter ca. 10 – 30 minutter* 

I brugtagning og vaskbar: efter ca. 12 timer* 

* Under normale forhold ved 20 °C. 

(1) Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand. 

Olie-voks kombination med naturlige olier og voks, tværbinding og tørring ved hjælp af iltning efter tilsætning af hærder. 

Med denne ergonomiske arbejdsmetode gives en hurtigere påførselstid og reduceret arbejdsgang. 

Produktegenskaber/fordele: 

Olie-voks kombination som efterlader en diffusionsåben 
overfladefinish. På grund af voksindholdet, opnås en ensartet, 
mat, fløjlsagtig overflade. Der opnås en meget hurtig tørring med 
MAGIC Oil 2K ERGO takket været hærderen. Den hurtige 
tørringstid tillader hurtig færdiggørelse af renoveringsarbejde, 
selv i områder med meget kraftig slitage (cateringindustrien, 
hoteller, kontorer, forretningsbygninger o lign) uden reduktion i 
slidstyrken, mekanisk eller kemisk, når produktet har tørret i 12 
timer. Den forbedrede densitet i tværbindingen resulterer i en 
overflade, der er mere vand- og smudsafvisende end det kan 
opnås med en 1-komponent olie. 

Vedligeholdelse og rengøring af gulve behandlet med MAGIC 
OIL 2K ERGO, kan sammenlignes med lakerede trægulve.  

MAGIC OIL 2K ERGO er ikke så vedligholdelseskrævende som 
traditionelle 1-komponente olier. 



 

 

MAGIC OIL 2K ERGO 
 
Overfladeforberedelse: 

Forslib overfladen med en gulvsliber påsat et bånd korn 36 til 60. 
Fyld herefter eventuelle samlinger med PALL-X KITT blandet 
med fint slibestøv. Slib med bånd korn 100. Det anbefales at 
benytte  PALLMANN POWER PAD korn 120 med en 
polermaskine eller PALLMANN spider til den sidste slibning. 
Efter den sidste slibning skal gulvet være rent, tørt og fri for 
slibestøv og snavs. 

Anvendelse: 

1. Før brug skal beholderne have stuetemperatur og være 
grundigt omrørt. 

2. Påføring med applicator: Bland MAGIC OIL 2K ERGO 

med hærderen og påfør et jævnt lag på overfladen ved 
brug af MAGIC OIL APPLICATOR eller PALLMANN 
rulle 4  mm luv. 

3. 10 – 30 minutter efter påføring, skal overskuddet af 
MAGIC OIL 2K ERGO poleres/fjernes med poler pad – 
beige, efterfølgende poleres med den hvide poler pad. 
Alt overskudsolie skal fjernes fra overfladen. Skift 
puderne regelmæssigt, så de ikke bliver tilstoppet med 
overskudsolie. 

4. Efter ca. 20 minutter skal overfladen poleres igen med 
en hvid poler pad for at opnå et jævnt resultat. 

5. På visse træsorter kan det være påkrævet at påføre 
endnu et lag olie efter 12 timer for fuldmætning af 
gulvet. 

6. Påføring med rulle: Påfør et tyndt, jævnt lag af MAGIC 

OIL 2K ERGO ved at bruge af rulle med kort luv, 4 mm. 
Forbrug: ca. 70 – 90 ml/m², afhængig af træsort og 
beskaffenhed. Senest 30 minutter efter påføring skal alt 
overskydende olie fjernes ved at bruge en polermaskine  
og poler overfladen med den beige polerpad og 
efterfølgende med hvid polerpad. 

7. På træplanker med V-samlinger (fasede kanter) 
anbefales det at finpolere i hånden med en bomuldsklud 
eller lignende. 

8. Rengør værktøjerne med Uzin CLEAN-BOX efter brug. 

9. For at sikre en lang levetid for gulvet anbefaler vi 
regelmæssig vedligeholdelse i forhold til producentens 
anbefalinger for Pallmann MAGIC OIL CARE og 
vedligeholdelsesrengøring med Pallmann CLEAN. 
Vejledningen findes på flyers og doorhangers, som 
udleveres af gulvmanden. 

10. Den olierede træoverflade må ikke tildækkes indenfor 
de først 12 timer efter påføring af MAGIC OIL 2K 
ERGO.  

Vigtige noter: 

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

 Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage 
såfremt det opbevares i relativt køligt forhold. Beskyttet fra 
frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst 
muligt. 

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

 Til spartling af samlingerne skal der bruges en dertil 
passende Pallmann JOINT FILLER. 

 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. 

 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. 

 Ibrugtagning af gulvet kan ske mindst 12 timer efter sidste 
polering. 

 Vedligeholdelse og rengøring bør tidligst udføres efter 12 
timer. For at sikre en lang levetid for gulvet, skal Pallmann 
behandlings- (MAGIC OIL CARE) og rengørings- 
(Pallmann CLEAN) produkter anvendes. 
Behandlingsvejledningen for disse findes på doorhangers 
og i flyers. 

 De følgende standarder og udgivelser er anvendelige og 
særligt anbefalede: DIN 18356 (Arbejde med parket), DIN 
18367 (Arbejde med klodsegulv) and DIN 18365 (Arbejde 
med gulvbelægninger). 

 Ved ikke-standard træsorter (eksotiske træsorter) og solidt 
naturkork kan der forekomme kraftige farve forskelle. Vi 
anbefaler at der søges teknisk rådgivning og at en førprøve 
udføres på det pågældende emne. 

 På træplanker med V-samlinger anbefaler vi, at der søges 
yderligere teknisk rådgivning. 

 Gulning af træet kan forekomme (mørk gulning). 

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: 00-1 (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: 

Anbefalet mængde per lag:  ca. 40 – 60 ml/m².  

Forbrug kan variere afhængig af absorptionen og tilstanden på 
overfladen på det træ eller parket, der skal imprægneres. 

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 

PALLMANN GmbH / A company of Uzin Utz Group  
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany  
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50 
Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net 
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