
* Single Top Oil (2K) ska inte användas vid behandling av Exotiska - ammoniak - och termisk behandlade trägolv.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att 
slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt 
avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fuktkvot i träråvaran: 
Inomhusklimat, Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fuktkvot i träråvaran, 7% (-/+2%) med yttemperatur 
på 18 – 20 grader. Trämaterial som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara acklimatiserat till korrekt inomhusklimat. 
Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. 
SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara påslagen vid applicering 
med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för extra god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. 
Samt framöver för att komplettera för korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera 
att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång. 

Defekter i träråvaran kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad träråvara. Slipa träytan 
noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler 
för att täta mindre springor/ glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer 
från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling 
och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produktanpassa slipningen genom att som avslutande 
slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slipkorn gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämaterial 
och tidigare obehandlat trämaterial ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slipdamm med torra städmetoder, först 
med dammsugare och sedan med mikrofibermopp. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga 
självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, 
metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat 
med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfrimiljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid 
uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. 

För korrekt städ – och golvvård ska endast SAICOS föreskrivna produkter användas. Vid ytbehandling av trägolv avsedda för 
offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, 
med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Förberedelser och information
Single Top Oil (2K) och Härdare 2K

Steg-för-steg-instruktion på baksidan
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Viktig information, tips och råd!

• Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall. 
• Arbeta enligt metoden: vägg till vägg, rad för rad och inte med större ytor än att alla moment hinns med. 
• Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100. 
• Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna. 
• Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. 
• Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. 
• Se till att installera entrémattor av god kvalité samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul. 
• All täckning ger påverkan av trä och utseende. Tejpa aldrig direkt mot trägolv! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen. 
• Städa enkelt med: Ecoline Wash Care 8101Eco. För fläckborttagning: Ecoline Magic Cleaner 8126Eco. För professionell golvvård: Single Top Oil Care 

4639 och 4640.

• Atgang: 1 L/ upp til 40 m² vid 1 appliceringar / färdig yta
•  Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna kvalité, hur slipningen är 
 utförd, kvalitén på rondell.

1. Mixning av produkt till brukslösning: Single Top Oil (2K) 46xx 0,375L ska
  blandas med Härdare 2K Art.nr 4643 055. Single Top Oil (2K) 46xx 0,75L ska
 blandas med Härdare 2K Art.nr 4643 157. Rör om i burken med Single Top Oil  

 (2K) 46xx och häll sedan ner avsedd 2k i burken och rör om mixad produkt
 noggrant på så sätt att båda kom ponenterna blandas väl.

2. Låt vila i 5 minuter och rör sedan om igen. Mixad produkt ska användas  
 inom 1 timme och förpackningen med mixad produkt får inte återslutas.  
 Eventuell rest produkt ska torka i öppen förpackning.

3. Häll upp mixad produkt i ett SAICOS tråg. Rör om i tråget med jämna rum.  
Fukta SAICOS Universal Roller 100mm med produkt och fördela ut på mindre

  yta och av jämna med polermaskin (180 varv /minut) försedd med vitrondell.
Arbeta i intervall om 3 - 5m² med att applicera ut och att arbeta in produkten

 med singelskurmaskin/vitrondell.

4. Tillsätt extra ventilation och låt produkten torka i 15 minuter.

5.  Efter 15 minuter: Torr-polera behandlad träyta med singelskurmaskin  
(180 varv/minut) försedd med ny ren vit rondell. Torr-polera manuellt vid 
lister, hörn och med ny ren vitskurnylon. Se till att avlägsna eventuellt över-
skott och produkt som runnit ner i gliporna. Låt träytan sedan torka i 8 – 24 
timmar före den försiktigt tas i bruk. 

Information: Vid behov på starkt sugande träslag och vid önskemål att uppgra-
dera slitytan. Utför installations behandling på helt torr yta genom att applicera 
SAICOS Single Top Oil Care matt colourless Art.nr 4639 eller på vitpigmenterade 
ytor med SAICOS Single Top Oil Care matt white transparent Art.Nr 4640.
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Ytbehandling med SAICOS Single Top Oil (2K)
Inomhus (ej bastu – eller våta utrymmen) i 
privatbostad på trägolv av nordiska – och 
europeiska träslag
Single Top Oil (2K) endast för den professionella 
hantverkaren. 
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