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HARDWAX PRO ONE 

 
Trae Lyx Hardwax Pro One 1K of 2K is dé bescherming voor houten vloeren, 
trappen, meubels en werkbladen binnenshuis.  Voor het beschermen en kleuren 
van het hout is het aanbrengen van slechts één laag al voldoende. Hardwax Pro 
One is een uit 100% vaste stoffen bestaande oplosmiddelvrije hardwaxolie. 
 
Trae Lyx Hardwax Pro One is een olie van de nieuwste generatie en combineert de beste 
eigenschappen van natuurlijke oliën en wassen en beschermt en kleurt hout met 
slechts één laag. Het hoge vaste stofgehalte van 100% garandeert een hoge 
slijtvastheid en hoog rendement. Terwijl de olie de poriën vult en de natuurlijke 
houtkleur verdiept, vormt de was een zeer slijtvaste, waterafstotende laag die 
aangenaam aanvoelt. Ideaal voor de behandeling van onbehandelde en geschuurde 
houten vloeren, trappen & meubels binnenshuis. Het zijde-matte oppervlak blijft 
ademend en is gemakkelijk te onderhouden. 
 
Aan de Hardwax Pro One 1 liter verpakking kan, om een hogere slijtvastheid en kortere 
uithardingstijd (24 uur) te krijgen, een 2e component worden toegevoegd. Lees voor het 
gebruik van de harder, de instructies verderop in dit datablad. 
 
Hardwax Pro One is voedselveilig (LFGB-gecertificeerd) en voldoet aan alle criteria van 
Verordening (EG) nr.: 1935/2004. De olie is vrij van biociden, conserveringsmiddelen, 
kobalt en oximen. Het uitgeharde materiaal is onschadelijk voor mensen, dieren en 
planten. De Hardwax Pro One is veilig voor kinderspeelgoed en speeksel- en 
transpiratiebestendig (DIN EN 71-3 en DIN 53160).  
 
Verwerking  

• Het oppervlak moet droog zijn, grondig gereinigd worden en vrij van olie, was, 
vet, siliconen en schuurstof zijn. 

• Houtvochtigheid: maximaal 8-12%.  
• Houtoppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuren, voor het 

eindschuren van vloeren P100-150 en voor meubels P180-240 gebruiken. 
• De olie aanbrengen bij kamertemperatuur en voor gebruik goed schudden en 

roeren. 
• Bij het gebruik van meerdere blikken voor één oppervlak, deze eerst met elkaar 

vermengen. 
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Harder 
De harder zorgt voor een hogere slijtvastheid en verkort de uithardingstijd. Door het 
toevoegen van de harder, wordt de uithardingstijd verkort van 2-3 dagen naar 24 uur. 
De harder is speciaal en uitsluitend geschikt voor de Hardwax Pro One 1 liter 
verpakking. 
 
Verwerking harder: Giet Trae Lyx Hardwax Pro One over in een grotere verpakking en 
voeg de verharder toe. Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer 
nogmaals goed door alvorens te verwerken.  
 
Olie waarbij de harder is toegevoegd, is tot 2 uur verwerkbaar. 
 
Vloeren en trappen  

• Breng met een microvezelroller of platte kwast, gelijkmatige een dunne laag 
hardwaxolie aan. Werk in delen van tussen de 5 en 15 m².  

• Laat de hardwaxolie inwerken en boen deze na 60-90 minuten in met de hand 
met een beige pad of met een boenmachine, totdat het hout verzadigd is en 
droog aanvoelt.  

• Voor de laatste boenbeurt en om overtollige hardwaxolie te verwijderen, 
uitwrijven met een olie absorberende doek of boenpad. 

 
Meubels  

• Breng met een kwast een gelijkmatige dunne laag olie aan, in de richting van de 
nerf.  

• Laat de hardwaxolie inwerken en boen deze na 30 minuten in met de hand met 
een beige pad, totdat het hout verzadigd is en droog aanvoelt.  

• Voor de laatste boenbeurt en om overtollige hardwaxolie te verwijderen, 
uitwrijven met een olie absorberende doek of boenpad.  

 
Droging 
Afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur is het oppervlak na 1-2 uur stofdroog 
en na 2-3 dagen volledig uitgehard. Wanneer de harder is toegevoegd is de olie na 24 
uur volledig uitgehard. Zolang de hardwax niet volledig is uitgehard, dient men contact 
met water te voorkomen. Het drogen/verbruik is afhankelijk van de houtsoort en het 
absorptievermogen van het hout. 
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Verbruik 
1 behandeling met 20-40 g/m². Dat wil zeggen dat 1 liter voldoende is voor één laag op 
een oppervlak van 25-50 m². 
 
Onderhoud 
Vloeren, die behandeld zijn met Hardwax Pro One, reinigen met Trae Lyx Eco 
reinigingsmiddel olie en wax. Eventuele slijtplekken kunnen opnieuw behandeld worden 
met Trae Lyx Hardwax Pro One. 
 
Houdbaarheid  
In de originele, afgesloten verpakking, ten minste 36 maanden houdbaar. 
 
Waarschuwing: De gebruikte lappen en pads, die doordrenkt zijn met Trae Lyx 
Hardwax Pro One, zijn zelf ontbrandend. De gebruikte doeken en pads altijd 
uitgevouwen en buiten laten drogen. 
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