
Byta-yta Möbel & Golvvax på golv
Byta-yta Möbelvax innehåller linolja, bivax, 
karnaubavax och naturliga pigment. Vaxet kan 
användas  på alla sugande underlag som matta 
målade ytor, trä, betong, tegel, skiffer med mera.
 
Torktiden på kvistar kan vara längre beroende på 
kådhalt och tjockleken på vaxlagret, därför ska 
vaxet appliceras tunt och allt överskott torkas av.
 
Vaxet ger en vattenavvisande sidenmatt yta som 
kan rengöras med en svag blandning av linsåpa 
och vatten.

Tänk på att resultatet av behandlingar med lasyr- 
effekt påverkas av träets sugförmåga och befintlig 
färg. Vaxet kan ge många olika utseenden bero-
ende på underlaget. En slipad träyta suger mer 
vax och får mer färg än en hyvlad yta. Gör ett 
prov!
 
Önskas ett mindre färgande resultat kan du 
blanda vaxet med ofärgat vax. Samtliga vaxer är 
blandningsbara med varandra. 

Tips! Vaxa två gånger med olika kulörer, t ex vitt 
eller grått för att ta bort gultonen i träet. Avsluta 
sen med smutsvax för att få ett utseende som 
”drivved”. Kombinationsmöjligheterna är många.

OBS! Linolja kan självantända, alla trasor 
och svampar måste dränkas i vatten innan  
de slängs!

 

Gör så här!
• Börja med att provvaxa så att du är nöjd med   
  resultatet!
•  Tvätta golvet med linsåpa eller annat milt 
  rengöringsmedel. Eftertorka med bara vatten
  så att det inte finns några kemikalierester kvar
  på ytan. 
•  Låt torka. Vid fiberresning slipa med fint sand  
  papper och dammsug golvet.
• Applicera vaxet med en en svamp eller ett   
  skurblock monterat på en hållare med skaft.   
  Jobba i träets längdriktning några brädor
  i taget. Låt vaxet suga in ca 15-20 minuter.   
  Torka av överskottet med t ex en frottétrasa
  inom en timme. Om ytan känns sträv efter   
  första vaxlagret kan du slipa lätt och vaxa igen.

Det är möjligt att gå/ta på vaxytan direkt. Fotav-
tryck kan torkas bort i efterhand på väg ut ur 
rummet. 
 
Tänk på!
• För mycket vax ger en klibbig yta med ojämn   
  glans och förlängd torktid. Vaxa hellre två 
  gånger tunt.

• Vid ojämn slipning framträder alla eventuella   
  slipmärken vid vaxning med färgat vax. 

• Mjuka träslag som furu och gran är även efter   
  vaxning känsliga för t ex katt- och hundklor.
  Ytan går dock bra att underhålla med nytt   
  vax där det behövs.
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