GOLV
OCH
TRAPPOR
Förnya och beVara
HÅRDVAXOLJA | OLJA |
LUT | LACK | FÄRG

Trappräcke:
TreStjerner Golvfärg
Halvblank 001 Vit
Trappa:
TreStjerner Golvfärg
Halvblank 5511 Skygrå

TreStjerner
Golvolja
Vit
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U P P F Y L L E R D R Ö M M E N O M E T T VAC K E R T G O LV

VÄLKOMMEN
En värld av möjligheter för dina fötter

A

lla vill väl ha ett vackert och inbjudande hem. Om
du inte är nöjd med hur det ser ut idag kan du på ett
enkelt sätt göra en stor förändring. Titta bara ned. Kanske
finns lösningen under dina fötter.

nytt eller ta bort det gamla. I den här broschyren ger vi dig
goda råd och inspiration om vad du kan göra med trappan,
trägolvet, parketten, laminatet eller betonggolvet. Kulörerna
i broschyren ska betraktas som vägledande då de kan variera
beroende på ljusförhållanden, glans och underlagets struktur.

Ett vackert golv ger rummet helhet. Och den goda nyheten är att de flesta golv kan bli vackra! Med TreStjerner
golvprodukter kan du få ditt drömgolv utan att behöva lägga

Lycka till!

Läs mer på trestjerner.se

Bild framsida
Trappa: TreStjerner Golvfärg Matt 5795 Koks
Golv: TreStjerner Hårdvaxolja, infärgning med TreStjerner Golvolja Vit
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TreStjerner
Hårdvaxolja
Infärgning med
TreStjerner
Golvolja Vit
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HÅRDVAXOLJA

HÅRDVAXOLJA
NATURLIGT UTSEENDE
SLITSTARK OCH LÄTT ATT
STRYKA UT

NATURLIGT OCH SLITSTARKT MED HÅRDVAXOLJA
Hårdvaxolja gör golvet slitstarkt samtidigt som den ger ett vackert, oljat utseende.
Dessutom är den lätt att stryka ut och enkel att underhålla. Hårdvaxoljan innehåller
naturliga oljor och vaxer, och ger ditt golv en distinkt matt prägel.
TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA
Ger ett naturligt utseende, är slitstark och lätt att stryka ut.
TreStjerner Hårdvaxolja är avsedd för massiva trägolv
och parkettgolv och är en ytbehandling av hög kvalitet
baserad på förädlade vegetabiliska oljor och hårda vaxer.
Behandlingen ger ett slitstarkt och naturligt utseende.
Produkten är lätt att stryka ut och enkel att underhålla.
TreStjerner Hårdvaxolja kan också kombineras med en
infärgning med TreStjerner Golvolja i önskad nyans, samt
användas till snickerier, möbler och bänkskivor. När ytan är
färdighärdad uppfyller produkten kraven för att få användas
i kontakt med näringsämnen (EN 1186).
Läs mer om hårdvaxoljan på trestjerner.se
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TreStjerner
Golvolja
Vit
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VACKER LYSTER
I FINA TONER

SKÖNARE KÄNSLA MED OLJADE GOLV
Ett oljat golv är skönt att gå på. Du känner dig som ett med naturen när du rör
dig över golvet. Oavsett om du väljer klar eller vit olja, eller sätter färg på golvet,
så kommer oljan att framhäva träets skönhet.
TRESTJERNER GOLVOLJA
Ger vacker lyster och framhäver skiftningarna i träet.
TreStjerner Golvolja är en högkvalitetsolja som kan
brytas i många vackra kulörer, och som ger golvet en
silkematt och vacker yta som är behaglig att gå på.
TreStjerner Golvolja framhäver träets naturliga skiftningar och struktur, samtidigt som den skyddar mot fukt
och smuts. TreStjerner Golvolja används inomhus på
trä- och parkettgolv.
Läs mer om golvoljan på trestjerner.se
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OLJA

GOLVOLJA

TRESTJERNER GOLVOLJA

Furu

Ek

Furu

2031 Ekollon TreStjerner Golvolja
Furu

2032 Naturell Brun TreStjerner Golvolja

Ek

Furu

2033 Ljus Naturell TreStjerner Golvolja
Furu

Ek

Furu

Ek

2037 Kastanj TreStjerner Golvolja

Ek

Furu

2038 Tjärbrun TreStjerner Golvolja
Furu

Ek

2035 Hassel TreStjerner Golvolja

2036 Rödbrun TreStjerner Golvolja
Furu

Ek

Ek

2043 Skugga TreStjerner Golvolja

Ek

Furu

Ek

2045 Fjällgrå TreStjerner Golvolja

2044 Lutgrå TreStjerner Golvolja

Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från orginalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande.
Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören.
Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.
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TRESTJERNER GOLVOLJA

Furu

Ek

Furu

2046 Stengrå TreStjerner Golvolja
Furu

2047 Ebenholts TreStjerner Golvolja
Furu

Ek

2048 Dämpad Grå TreStjerner Golvolja
Furu

Furu

2050 Vit Snö TreStjerner Golvolja

Ek

2051 Tordensky TreStjerner Golvolja

Ek

Furu

Ek

2053 Skymning TreStjerner Golvolja

2052 Lyster TreStjerner Golvolja
Furu

Ek

2049 Gråberg TreStjerner Golvolja

Ek

Furu

Ek

Ek

Furu

Vit TreStjerner Golvolja

Ek

Klar TreStjerner Golvolja & Hårdvaxolja

Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från orginalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande.
Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören.
Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.
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TreStjerner
Lut för golv
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LUT
BEVARAR LJUST
TRÄ LJUST

LUT

LJUST OCH SNYGGT MED LUT
Många förknippar lutade golv med gamla hus, men ett lutbehandlat golv kommer
faktiskt helt till sin rätt även i dagens moderna interiörer. Ett vackert, lutat golv ger
själ åt rummet. Det är som att du kopplar av vid anblicken av naturligt välskött trä,
och bara får lust att ta av dig strumporna och gå barfota. Lutens syfte är att förhindra
att träet gulnar, och behandlingen ger golvet en vacker, ljus patina. Eftersom lut inte
ger något skydd mot smuts och spill är det viktigt att efterbehandla golvet. En fet
blandning av golvsåpa och vatten skuras in i träet, vilket ger en silkematt yta som
skyddar mot smuts, fukt och slitage.
TRESTJERNER LUT FÖR GOLV
Bevarar ljust trä ljust.
TreStjerner Lut för golv är ett vitpigmenterat lut som ger träet
ett ljust och naturligt utseende. Lutens syfte är att förhindra
att träet gulnar, och det vita pigmentet ger träet en ljus och
vacker patina. Ett lutbehandlat golv måste efterbehandlas
med TreStjerner Golvsåpa, TreStjerner Golvlack Vattenburen,
TreStjerner Golvmatt eller TreStjerner Golvolja.
Läs mer om att luta golv på trestjerner.se
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Trappa:
TreStjerner Gulvmatt
Oljat med TreStjerner Golvolja
2038 Tjärbrun

TreStjerner
Golvmatt
Oljat med
TreStjerner Golvolja
2038 Tjärbrun
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GOLVLACK
SLITSTARKA
LACKER I ALLA
GLANSER

LACK

VACKRA GOLV? JA, TACK!
Lack är den mest slitstarka av våra golvbehandlingar. Du kan välja mellan
fyra glansgrader, beroende på vad du föredrar och på stilen på rummet. Matt
om du önskar en ”osynlig” glans. Elegant silkematt eller halvblank för golv
som du vill ha lite glans i. Och så blank, för att få golvet att skina.
TRESTJERNER GOLVMATT
Ger en matt, ”osynlig” yta. Oljans utseende och lackens slitstyrka.
TreStjerner Golvmatt är en vattenburen, helmatt lack för trä- och parkettgolv.
Den ger ingen synlig lackyta och golvet behåller därigenom sitt ursprungliga,
naturliga utseende. TreStjerner Golvmatt har oljans estetiska utseende och
lackens slitstyrka, och är därför ett bra alternativ till golvolja. TreStjerner
Golvmatt är mycket lättapplicerad, och resultatet blir därför alltid vackert.

TRESTJERNER GOLVLACK VATTENBUREN
Den moderna, vattenburna lacken. Ljus, luktsvag och snabbtorkande.
TreStjerner Golvlack Vattenburen är en slitstark, luktsvag och snabbtorkande
lack för trä- och parkettgolv. Lacken är särskilt lämplig för ljusa träslag eftersom den har ljusfilter som motverkar att träet gulnar. TreStjerner Golvlack
Vattenburen lämpar sig också väl som slutbehandling på lutade och oljade ytor.
Finns i silkematt och halvblank. Svanenmärkt.

TRESTJERNER GOLVLACK OLJEBASERAD
Den klassiska oljelacken. Ger vacker lyster och glans.
TreStjerner Golvlack Oljebaserad är en slitstark lack som ger ett vackert djup
och mycket lyster till framför allt mörkare träslag (t.ex. ek). TreStjerner Golvlack
Oljebaserad passar utmärkt till golv och trappor som ska tåla lite extra slitage
och belastning, och kan användas på alla typer av trä- och parkettgolv, både obehandlade och tidigare lackade golv. TreStjerner Golvlack Oljebaserad kan också
användas utomhus. Finns i glanserna silkematt, halvblank och blank.
Läs mer om golvlackerna på trestjerner.se
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NYTT GOLV?

SÄTT FÄRG PÅ GOLVET

Uppfräschning av gamla golv ligger helt i tiden,
och är mycket enklare än du tror. Dessutom är
vinningen stor - det är billigare att fräscha upp
ditt gamla golv än att köpa nya golv.

TreStjerner Golvolja

TreStjerner Golvolja ger golvet en
vacker lyster och framhäver skiftningarna i träet. Detta är en exklusiv golvolja för trä och parkett, som dessutom
kan brytas i många vackra kulörer.

DÄREFTER SKYDDAR DU GOLVET FÖR
ETT RESULTAT SOM HÅLLER LÄNGE

TreStjerner
Hårdvaxolja

TreStjerner Golvlack
Modern vattenburen lack

TreStjerner Golvmatt
Matt, osynlig lackad yta

- lättapplicerad och slitstark,
ger ett naturligt utseende

- oljans utseende och lackens
egenskaper

Passar dig som behöver
ett slitstarkt golv som är
lätt att underhålla.

Passar dig som vill ha ett matt
och elegant golv som både är
slitstarkt och behagligt att gå på.

TreStjerner Golvlack
Oljebaserad
Klassisk oljelack

- för ett ljust och
naturligt utseende

- med vacker lyster och glans

Passar dig som vill ha ett
slitstarkt lackat golv med
lång hållbarhet.

Passar dig som vill ha ett
klassiskt oljelackat golv med
vacker lyster och glans.

3. Applicera sedan oljan med rulle på 		
förlängningsskaft. Ta 3-4 brädor åt
gången i brädornas längdriktningen.

SÅ HÄR OLJAR DU MED
TRESTJERNER GOLVOLJA

1. Tvätta ytan med TreStjerner Golvrengöring.
Porerna öppnas och golvet drar åt sig mer olja
och ger samtidigt en jämnare infärgning.

4. Avlägsna därefter överflödig olja.

5. Avsluta med att torka golvet
med en luddfri trasa. Nästa dag
efterpoleras ytan med ett tunt
lager olja.

2. Applicera oljan med en pensel
utmed lister och kanter.
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DET ÄR ENKLARE ÄN DU TROR

EK
Klar olja på vacker ekparkett
är en klassiker. Oljan framhäver skiftningarna i träet, ger
en vacker lyster, och skapar en
lugn och elegant atmosfär.

FURU
TreStjerner Golvolja kan pigmenteras i många kulörer, något som
ger dig en mängd valmöjligheter.
Kulören 2037 Kastanj ger träet
en varm och exotisk glöd.

EK
TreStjerner Golvolja Vit ger ekparketten en riktigt trendig
ansiktslyftning. Eken får en vacker,
ljus patina som passar perfekt in i
dagens moderna interiörer.

2.1 Arbeta med 2-3 brädor åt gången i hela
brädornas längdriktning. Efterstryk med
lackpensel i hela brädans längd. Arbeta i
fält om 2-3 brädor åt gången tills hela ytan
är hårdvaxoljad.

SÅ HÄR OLJAR DU MED
TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA

3. På nya och nedslipade ytor lägger du på
2 strykningar med TreStjerner Hårdvaxolja.
Om du vill färga in golvet behandlar du
golvet först med TreStjerner Golvolja i
vald kulör och sedan påför du en strykning
hårdvaxolja.

1. Alla underlag ska först tvättas med
TreStjerner Golvrengöring. Tidigare
hårdvaxoljade ytor mattslipas med 		
slippapper 150-180. Tidigare lackade
och målade ytor slipas ner till bart trä.

Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor
rekommenderas 1 strykning hårdvaxolja.

2. Rör om ordentligt i burken innan och
under tiden du målar. Lägg på hårdvaxoljan
i jämna, tunna strykningar med lackpensel
eller korthårig rulle på förlängningsskaft.
15

TreStjerner
Golvfärg
Matt
5512 Mussla
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GOLVFÄRG
EXTREMT GOD
VIDHÄFTNING
I ALLA KULÖRER

FÄRG

FÖRÄNDRING SOM SYNS
Trägolv blir bara vackrare med åren och ger rummen en varm och ombonad känsla.
Kontrasten mellan det lite rustika och det moderna gör att många väljer att måla
golven. Målade golv ger oändliga möjligheter att sätta sin personliga prägel på ett
rum, och kulörpaletten går från den lätta ljusa, via svart och grått, till lekfulla toner
som gult, rött och grönt. Oavsett om du har en modern lägenhet eller ett äldre hus,
så kan målade golv ge dig just den stil du är ute efter.
TRESTJERNER GOLVFÄRG
Extremt god vidhäftning till alla golv.
TreStjerner Golvfärg har mycket god vidhäftning och slitstyrka och kan, utöver trä- och parkettgolv, användas på
laminat, vinylgolv och gammal eller tidigare målad betong.
Den är lätt att använda, och kräver inte mycket underarbete.
Färgen är vattenburen och luktsvag. TreStjerner Golvfärg
finns i glanserna matt, halvblank och blank och kan brytas
i tusentals olika kulörer.
Läs mer om golvfärgen på trestjerner.se
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TRESTJERNER GOLVFÄRG

Välj din personliga stil.
3 glansgrader och tusentals kulörer

MATT

HALVBLANK

BLANK

5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg

5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg

5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg

5795 Koks
TreStjerner Golvfärg

5795 Koks
TreStjerner Golvfärg

5795 Koks
TreStjerner Golvfärg

Färg är det enklaste sättet för att förnya ett gammalt golv.
Du får en snabb och billig uppfräschning med stor effekt
- och det är inte svårt! Att måla golv är faktiskt något av
det enklaste du kan göra.

dramatisk till dämpad och varm. Att experimentera med
glansgrader är också spännande. Blanka golv reflekterar
ljuset på ett effektfullt sätt, medan matta golv ger en sober
och elegant finish.

Allt fler får upp ögonen för den effekt som ett ”nytt”
golv kan ge. En ny kulör på golvet påverkar med en gång
stämningen i rummet - den kan bli allt från slående och

På bara en helg kan du förverkliga drömmen om ett
vackert golv med TreStjerner Golvfärg.

Hitta din favoritfärgkarta
och måla golvet i precis
den kulör du gillar bäst.
Kulörproverna är att betraktas som vägledande. Se uppstrykningsprover hos din färghandlare.
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TreStjerner
Golvfärg
Halvblank
5839 Stål
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Trappa:
TreStjerner Golvfärg
Matt 5795 Koks

TreStjerner
Hårdvaxolja
Infärgning med
TreStjerner
Golvolja Vit
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TRAPPA
EN GLÖMD JUVEL

Trappan är en del av interiören och bör gå i stil med helheten i rummet. Behandlar
man trappan med heder och värdighet kan den bli en magnet för många beundrande
blickar. TreStjerner kan förvandla den gamla trappan till en vacker juvel. När du
renoverar trappan är det som att hela rummet lever upp på nytt.

Oavsett vad för utseende du vill ha så kan du använda TreStjerner Golvlack, TreStjerner
Golvolja eller TreStjerner Golvfärg på trappstegen. Stegen är särskilt utsatta för slitage,
och normalt sett får man underhålla trappan oftare än golven.
Läs mer om hur du använder TreStjerner golvprodukter på trestjerner.se
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TRAPPA

FÅ TRAPPAN ATT GLÄNSA

TreStjerner
Golvfärg för Betong
5793 Betong
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BETONG
PRAKTISKT OCH MODERNT

STILISTISKT OCH FUNKTIONELLT - ÄVEN I HEMMET
Betong är inte längre ett material enbart för industrin. I bostadshus har betong traditionellt använts
i framför allt källare och garage, men blir nu allt vanligare även i andra delar av bostaden. Ett vackert
betonggolv ger en lite grov kontrast i ett i övrigt traditionellt hem, eller i en kontorslokal. För att
undvika en kall känsla väljer många att lägga värme i betonggolvet. Betong ger många möjligheter
till att leka med färger och toner. En betongtrappa i två till tre kulörer kan nästan bli ett konstverk.
TRESTJERNER BETONGOLJA
Transparent skydd för mur och betong.
TreStjerner Betongolja är en klar, vattenburen, luktsvag behandling för
inomhusbruk. Den binder betongdamm och underlättar rengöring. TreStjerner
Betongolja torkar snabbt, gulnar inte och är lättarbetad. Används på golv,
väggar och i tak. TreStjerner Betongolja kan övermålas med TreStjerner
Betongfärg och Sigural Epoxyfärg.

TRESTJERNER GOLVFÄRG FÖR BETONG
Specialfärg för betonggolv inomhus.

TRESTJERNER SIGURAL EPOXYFÄRG
Specialfärg för hårt belastade betonggolv.
TreStjerner Sigural Epoxyfärg är en 2-komponents vattenburen färg med extremt
hög slitstyrka och beständig mot vattenspill och kemikalier. Sigural används i
trappor, garagegolv, lagerlokaler och industrigolv. Finns i fyra färdiga kulörer.
Läs mer om att måla betong på trestjerner.se
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BETONG

TreStjerner Golvfärg för betong är en halvblank färg för inomhusbruk på nya
betonggolv. Betongfärgen är slitstark, luktsvag och lätt att jobba med. TreStjerner
Golvfärg för betong kan användas på både obehandlade och tidigare målade
betonggolv. TreStjerner Golvfärg för betong kan brytas i många olika kulörer.

TRESTJERNER SIGURAL EPOXYGOLVFÄRG
RG
LFÄ
A
I
C
T
SPE
HÅR
FÖR STADE
A
BEL OLV
G

TreStjerner Sigural Epoxyfärg är en 2-komponentsfärg som består av en
pigmenterad härdare och en epoxydel som blandas samman.
2-komponents epoxyfärger ger ett väsentligt bättre skydd mot både slitage och
kemikalier än en 1-komponents golvfärg.
TreStjerner Sigural Epoxyfärg ger betonggolv ett mycket gott skydd mot slitage,
vattenstänk, olja, kemikalier och liknande. TreStjerner Sigural Epoxyfärg är lätt att
applicera med pensel eller rulle, både på små och stora ytor.
TreStjerner Sigural Epoxyfärg används på betongytor inomhus i t.ex. pannrum,
garagegolv, lager-, industri- och verkstadsgolv, samt på ytor inom lantbruket.

0021 Antikvit
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0022 Skygrå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0023 Varmgrå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0024 Grå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

SÅ HÄR GÖR DU
1. Tidigare målade ytor avfettas och
mattslipas. Nygjutna golv måste härda
i minst 2 månader före behandling.
Nygjuten eller obehandlad betong
måste maskinslipas eller syratvättas
innan behandling kan påbörjas.

3. Häll ner del B i del A. Rör om väl och
vänta ca 10 minuter innan användning.
Blandningen måste användass inom 1,5
timma. Underlaget och lufttemperaturen
ska vara minst + 15°C.

2. Laga eventuella skador. Dammsug noga.
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4. Börja med att applicera färgen med
en pensel utmed kanterna. Måla därefter
resten av golvet med en korthårig
rulle eller med pensel. Påför minst två
strykningar. Det ska gå minst 12 timmar,
men inte mer än 48 timmar, mellan
strykningarna. Om det går mer än 48
timmar mellan strykningarna måste golvet
mattslipas innan övermålning.

TRESTJERNER GOLVFÄRG FÖR BETONG
KULÖRPROVERNA ÄR ATT BETRAKTAS SOM VÄGLEDANDE.
SE UPPSTRYKNINGSPROVER HOS DIN FÄRHANDLARE.

5511 Skygrå

5839 Stål

5791 Singel

5878 Gruva

5737 Koksgrå

989 Älvdis

5864 Kul

5738 Svart

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner Golvfärg för betong

TreStjerner
Golvfärg för Betong
5839 Stål
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PRODUKT

TRÄGOLV

TreStjerner Golvfärg

TreStjerner Golvmatt

TreStjerner Golvlack
Vattenburen

TreStjerner Golvlack
Oljebaserad

PARKETT

LAMINAT

TRAPPA

BETONG		

EGENSKAP

•
•
•
•
•

Extremt god vidhäftning till alla golv
Lätt att använda
Slitstark
Finns i vit och kan blandas i många kulörer
Matt, halvblank och blank

•
•
•
•

Oljans matta utseende och lackens slitstyrka
Ger en osynlig matt lackyta
Enkel att reparera, ger inga överlappningar
Matt

•
•
•
•

Ljus, luktsvag och snabbtorkande
Modern vattenburen lack
Gulnar inte
Silkematt och halvblank

•
•
•
•

Ger vacker lyster och glans
Klassisk oljelack
Kan användas utomhus
Silkematt, halvblank och blank

•
•
•

Vacker lyster i fina toner
Framhäver träets skiftningar
Kan blandas i många kulörer

•
•
•
•

Naturligt utseende, slitstark
och lätt att stryka ut
Enkel att underhålla
Vackert oljat utseende
Matt

•
•
•
•

Bevarar ljust trä ljust
Ger ett naturligt utseende
Förhindrar gulning
Vitpigmenterad

•
•
•

Transparent skydd för mur och betong
Bilder betongdamm
Underlättar rengöring

•
•
•
•

Specialfärg för betonggolv inomhus
Lätt att använda
Kan blandas i många kulörer
Halvblank

•
•
•

Specialfärg för hårt belastade betonggolv
Betändig mot vattenspill och kemikalier
Mycket god slitstyrka

TreStjerner Golvolja

TreStjerner Hårdvaxolja

HE

T!

NY
TreStjerner Lut för golv

TreStjerner Betongolja

TreStjerner Golvfärg för betong

Sigural Epoxyfärg

FÖRBRUKNING PER
LITER OCH STRYKNING

VERKTYG

6 - 8 m²

Rulle eller pensel

8 - 10 m²

8 - 10 m²

10 - 12 m²

15 - 25 m²

BEHANDLING

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä
Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar

Rulle eller pensel

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä
Applicera 2 strykningar.

Rulle eller pensel

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä
Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä
Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar

•
•
•
•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Applicera 1 strykning
Låt oljan ligga våt i ca 10 min
Ta bort överflödig olja
Torka av ytan med luddfri trasa
Rengöring sker med TreStjerner Underhållsolja Naturell eller Vit

•
•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä
Applicera 2 strykningar
Vid infärgning - 1 strykning TreStjerner Golvolja och 1 styrkning
TreStjerner Hårdvaxolja

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Applicera 1 strykning
Rengör/underhåll med TreStjerner Golvsåpa Naturell eller Vit

•
•
•

Tvätta med TreStjerner Golvrengöring
Ytan måste vara obehandlad
Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud
genom slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas
Applicera 1-2 strykningar

Rulle eller pensel

Rulle eller pensel

15 - 25 m²

Rulle eller pensel

8- 10 m²

Rulle eller pensel

8 - 10 m²

TVÄTT/RENGÖRING

Rulle, spruta
eller pensel

•
•
Rulle eller pensel

•
•

5 - 8 m²

Rulle eller pensel

•
•
•

Tidigare behandlade golv tvättas med TreStjerner Golvrengöring
Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud genom
slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas
Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar

PRODUKTINFORMATION

8 - 10 m²

Tidigare behandlade golv tvättas med TreStjerner Golvrengöring
eller med Kraftvask
Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud
genom slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas
Applicera 2 strykningar. På obehandlad yta 3 strykningar
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