
Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. 
Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Snabbtorkande, lätt att applicera och 
underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns 
på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag.

Gör så här:
Ytan slipas först trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med slippapper grovlek P120.
Ta bort allt slipdamm innan behandling. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. 
Oljan appliceras i två tunna skikt. Lägg på första skiktet i ett tunt och jämnt lager. Använd pensel 
eller Herdins Paint & Stain Pad och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott. 
Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid 
kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. 

Torktider: Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12  dagar. 
Åtgång: En liter räcker till ca 10-15 m²  vid behandling med två skikt.
Glans: Matt
Kulör: Se framsida.
Rengöring av verktyg: Lacknafta sedan såpa och vatten.
Avfallshantering: Restprodukter ska lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord förpackning
källsorteras som plåt.
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NO        Herdins Hårdvaxolja pigmenterad            Herdins Hårdvaxolje
Herdins Hardvoksolje er basert på naturlige vegetabilske oljer, planter og pigment. Gir høy slite-
styrke, vannavvisning og vakker innfarging. Lett å påføre. Brukes for behandling av treoverflater 
som gulv, trapper, benker m.m., der det kreves høye krav til slitestyrke, vannavvisning og mot 
riper. Brukes på trerent underlag.

Slik gjør du:
På nytt eller tidligere lakkert tre skal overflaten slipes trerent. Start med grovt slipepapir og avslutt 
med slipepapir korning 120. Fjern alt slipestøv før behandling. Rør opp Hardvoksoljen godt før 
påføring. Oljen påføres i to tynne strøk. Legg på første strøk i ett tynt jevnt lag. Bruk pensel eller 
Herdins Paint & Stain Pad og arbeid i treets fiberretning. Tørk av eventuelt overskudd. La oljen tørke 
4-7 timer før neste strøk påføres. Mellomsliping kan gjøres ved kraftig fiberreisning korning 180. 
La andre strøket tørke i 8-12 timer.

Tørketid: Overflaten kan belastes etter 2-4 dager og er ferdig herdet etter 10-12 dager.
Forbruk: En liter rekker til ca 10-15 m2 ved to strøk.
Glans: Matt
Farge: Se forsiden
Rengjøring av verktøy: Whitesprit og deretter såpe og vann.
Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljøstasjon som fargeavfall. Rengjort embalasje
kildesorteres som metall.

Inneholder tørkende oljer. Husk på risikoen for selvantenning.
Søl, bruk egnet tørkemateriell m.m. samles opp i særskilte beholdere og sendes til miljøstation.
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.herdins.no

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktens VOC: <700 g/l

Tillverkare: Herdins Färgverk AB
Box 711, 791 29 Falun, Sverige
Tel. +46 (0)23 330 60 
www.herdins.se   mail@herdins.se
Marknadsförs i Norge av: Krefting & Co AS
Tel +47 67 52 60 85   www.herdins.no

Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning,
Spill, använt upptorkningsmaterial m.m. samlas upp i särskilda behållare och sänds till 
destruktion. Mer information hittar du på vår hemsida www.herdins.se

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktets VOC: <700 g/l
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FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake 
døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr 
eller sprukket hud. Inneholder 2-BUTANONOKSIM. Kan 
gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 
Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt 
ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart 
et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall 
brekning. Oppbevares innelåst Innhold/beholder leveres til 
auktorisert avfallsanlegg.
Inneholder: Nafta(petroleum) hydrogenbehandlet tung.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig elleromtöck-nad. Uppre-
pad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller METYLETYL-KETOXIM. 
Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands 
om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för 
värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Används 
endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt 
avfall. Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.



Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. 
Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Snabbtorkande, lätt att applicera och 
underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns 
på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag.

Gör så här:
Ytan slipas först trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med slippapper grovlek P120.
Ta bort allt slipdamm innan behandling. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. 
Oljan appliceras i två tunna skikt. Lägg på första skiktet i ett tunt och jämnt lager. Använd pensel 
eller Herdins Paint & Stain Pad och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott. 
Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid 
kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. 

Torktider: Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12  dagar. 
Åtgång: En liter räcker till ca 10-15 m²  vid behandling med två skikt.
Glans: Matt
Kulör: Se framsida.
Rengöring av verktyg: Lacknafta sedan såpa och vatten.
Avfallshantering: Restprodukter ska lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord förpackning
källsorteras som plåt.
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NO        Herdins Hårdvaxolja pigmenterad            Herdins Hårdvaxolje
Herdins Hardvoksolje er basert på naturlige vegetabilske oljer, planter og pigment. Gir høy slite-
styrke, vannavvisning og vakker innfarging. Lett å påføre. Brukes for behandling av treoverflater 
som gulv, trapper, benker m.m., der det kreves høye krav til slitestyrke, vannavvisning og mot 
riper. Brukes på trerent underlag.

Slik gjør du:
På nytt eller tidligere lakkert tre skal overflaten slipes trerent. Start med grovt slipepapir og avslutt 
med slipepapir korning 120. Fjern alt slipestøv før behandling. Rør opp Hardvoksoljen godt før 
påføring. Oljen påføres i to tynne strøk. Legg på første strøk i ett tynt jevnt lag. Bruk pensel eller 
Herdins Paint & Stain Pad og arbeid i treets fiberretning. Tørk av eventuelt overskudd. La oljen tørke 
4-7 timer før neste strøk påføres. Mellomsliping kan gjøres ved kraftig fiberreisning korning 180. 
La andre strøket tørke i 8-12 timer.

Tørketid: Overflaten kan belastes etter 2-4 dager og er ferdig herdet etter 10-12 dager.
Forbruk: En liter rekker til ca 10-15 m2 ved to strøk.
Glans: Matt
Farge: Se forsiden
Rengjøring av verktøy: Whitesprit og deretter såpe og vann.
Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljøstasjon som fargeavfall. Rengjort embalasje
kildesorteres som metall.

Inneholder tørkende oljer. Husk på risikoen for selvantenning.
Søl, bruk egnet tørkemateriell m.m. samles opp i særskilte beholdere og sendes til miljøstation.
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.herdins.no

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktens VOC: <700 g/l

Tillverkare: Herdins Färgverk AB
Box 711, 791 29 Falun, Sverige
Tel. +46 (0)23 330 60 
www.herdins.se   mail@herdins.se
Marknadsförs i Norge av: Krefting & Co AS
Tel +47 67 52 60 85   www.herdins.no

Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning,
Spill, använt upptorkningsmaterial m.m. samlas upp i särskilda behållare och sänds till 
destruktion. Mer information hittar du på vår hemsida www.herdins.se

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktets VOC: <700 g/l
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FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake 
døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr 
eller sprukket hud. Inneholder 2-BUTANONOKSIM. Kan 
gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 
Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt 
ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart 
et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall 
brekning. Oppbevares innelåst Innhold/beholder leveres til 
auktorisert avfallsanlegg.
Inneholder: Nafta(petroleum) hydrogenbehandlet tung.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig elleromtöck-nad. Uppre-
pad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller METYLETYL-KETOXIM. 
Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands 
om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för 
värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Används 
endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt 
avfall. Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.



Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. 
Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Snabbtorkande, lätt att applicera och 
underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns 
på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag.

Gör så här:
Ytan slipas först trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med slippapper grovlek P120.
Ta bort allt slipdamm innan behandling. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. 
Oljan appliceras i två tunna skikt. Lägg på första skiktet i ett tunt och jämnt lager. Använd pensel 
eller Herdins Paint & Stain Pad och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott. 
Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid 
kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. 

Torktider: Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12  dagar. 
Åtgång: En liter räcker till ca 10-15 m²  vid behandling med två skikt.
Glans: Matt
Kulör: Se framsida.
Rengöring av verktyg: Lacknafta sedan såpa och vatten.
Avfallshantering: Restprodukter ska lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord förpackning
källsorteras som plåt.

1L

Hårdvaxolja
HARDVOKSOLJE

SE

1L

NO        Herdins Hårdvaxolja pigmenterad            Herdins Hårdvaxolje
Herdins Hardvoksolje er basert på naturlige vegetabilske oljer, planter og pigment. Gir høy slite-
styrke, vannavvisning og vakker innfarging. Lett å påføre. Brukes for behandling av treoverflater 
som gulv, trapper, benker m.m., der det kreves høye krav til slitestyrke, vannavvisning og mot 
riper. Brukes på trerent underlag.

Slik gjør du:
På nytt eller tidligere lakkert tre skal overflaten slipes trerent. Start med grovt slipepapir og avslutt 
med slipepapir korning 120. Fjern alt slipestøv før behandling. Rør opp Hardvoksoljen godt før 
påføring. Oljen påføres i to tynne strøk. Legg på første strøk i ett tynt jevnt lag. Bruk pensel eller 
Herdins Paint & Stain Pad og arbeid i treets fiberretning. Tørk av eventuelt overskudd. La oljen tørke 
4-7 timer før neste strøk påføres. Mellomsliping kan gjøres ved kraftig fiberreisning korning 180. 
La andre strøket tørke i 8-12 timer.

Tørketid: Overflaten kan belastes etter 2-4 dager og er ferdig herdet etter 10-12 dager.
Forbruk: En liter rekker til ca 10-15 m2 ved to strøk.
Glans: Matt
Farge: Se forsiden
Rengjøring av verktøy: Whitesprit og deretter såpe og vann.
Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljøstasjon som fargeavfall. Rengjort embalasje
kildesorteres som metall.

Inneholder tørkende oljer. Husk på risikoen for selvantenning.
Søl, bruk egnet tørkemateriell m.m. samles opp i særskilte beholdere og sendes til miljøstation.
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.herdins.no

Tillverkare: Herdins Färgverk AB
Box 711, 791 29 Falun, Sverige
Tel. +46 (0)23 330 60 
www.herdins.se   mail@herdins.se
Marknadsförs i Norge av: Krefting & Co AS
Tel +47 67 52 60 85   www.herdins.no

Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning,
Spill, använt upptorkningsmaterial m.m. samlas upp i särskilda behållare och sänds till 
destruktion. Mer information hittar du på vår hemsida www.herdins.se

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktets VOC: <700 g/l

Art.nr 848216
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VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktens VOC: <700 g/l

FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake 
døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr 
eller sprukket hud. Inneholder 2-BUTANONOKSIM. Kan 
gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 
Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt 
ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart 
et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall 
brekning. Oppbevares innelåst Innhold/beholder leveres til 
auktorisert avfallsanlegg.
Inneholder: Nafta(petroleum) hydrogenbehandlet tung.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig elleromtöck-nad. Uppre-
pad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller METYLETYL-KETOXIM. 
Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands 
om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för 
värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Används 
endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt 
avfall. Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.



Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. 
Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Snabbtorkande, lätt att applicera och 
underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns 
på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag.

Gör så här:
Ytan slipas först trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med slippapper grovlek P120.
Ta bort allt slipdamm innan behandling. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. 
Oljan appliceras i två tunna skikt. Lägg på första skiktet i ett tunt och jämnt lager. Använd pensel 
eller Herdins Paint & Stain Pad och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott. 
Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid 
kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. 

Torktider: Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12  dagar. 
Åtgång: En liter räcker till ca 10-15 m²  vid behandling med två skikt.
Glans: Matt
Kulör: Se framsida.
Rengöring av verktyg: Lacknafta sedan såpa och vatten.
Avfallshantering: Restprodukter ska lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord förpackning
källsorteras som plåt.
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Hårdvaxolja
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NO        Herdins Hårdvaxolja pigmenterad            Herdins Hårdvaxolje
Herdins Hardvoksolje er basert på naturlige vegetabilske oljer, planter og pigment. Gir høy slite-
styrke, vannavvisning og vakker innfarging. Lett å påføre. Brukes for behandling av treoverflater 
som gulv, trapper, benker m.m., der det kreves høye krav til slitestyrke, vannavvisning og mot 
riper. Brukes på trerent underlag.

Slik gjør du:
På nytt eller tidligere lakkert tre skal overflaten slipes trerent. Start med grovt slipepapir og avslutt 
med slipepapir korning 120. Fjern alt slipestøv før behandling. Rør opp Hardvoksoljen godt før 
påføring. Oljen påføres i to tynne strøk. Legg på første strøk i ett tynt jevnt lag. Bruk pensel eller 
Herdins Paint & Stain Pad og arbeid i treets fiberretning. Tørk av eventuelt overskudd. La oljen tørke 
4-7 timer før neste strøk påføres. Mellomsliping kan gjøres ved kraftig fiberreisning korning 180. 
La andre strøket tørke i 8-12 timer.

Tørketid: Overflaten kan belastes etter 2-4 dager og er ferdig herdet etter 10-12 dager.
Forbruk: En liter rekker til ca 10-15 m2 ved to strøk.
Glans: Matt
Farge: Se forsiden
Rengjøring av verktøy: Whitesprit og deretter såpe og vann.
Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljøstasjon som fargeavfall. Rengjort embalasje
kildesorteres som metall.

Inneholder tørkende oljer. Husk på risikoen for selvantenning.
Søl, bruk egnet tørkemateriell m.m. samles opp i særskilte beholdere og sendes til miljøstation.
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.herdins.no

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktens VOC: <700 g/l

Tillverkare: Herdins Färgverk AB
Box 711, 791 29 Falun, Sverige
Tel. +46 (0)23 330 60 
www.herdins.se   mail@herdins.se
Marknadsförs i Norge av: Krefting & Co AS
Tel +47 67 52 60 85   www.herdins.no

Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning,
Spill, använt upptorkningsmaterial m.m. samlas upp i särskilda behållare och sänds till 
destruktion. Mer information hittar du på vår hemsida www.herdins.se

VOC-grenseverdi (Kat A/f): 700 g/l (2010)  Produktets VOC: <700 g/l

Art.nr 848225225 
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FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake 
døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr 
eller sprukket hud. Inneholder 2-BUTANONOKSIM. Kan 
gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 
Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt 
ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart 
et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall 
brekning. Oppbevares innelåst Innhold/beholder leveres til 
auktorisert avfallsanlegg.
Inneholder: Nafta(petroleum) hydrogenbehandlet tung.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig elleromtöck-nad. Uppre-
pad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller METYLETYL-KETOXIM. 
Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands 
om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för 
värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Används 
endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt 
avfall. Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.


