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HARDWAX MAT 
nieuwe formule – juni 2021 

 

 

Trae Lyx Hardwax mat is een olie/was combinatie voor binnen om vloeren, trappen, 

deuren en meubels van hout, kurk en OSB-platen te behandelen. 

 

Trae Lyx Hardwax mat met carnaubawas accentueert discreet de natuurlijke kleur van 

het hout en geeft het oppervlak een zijdezacht gevoel. Het is gemakkelijk, met of zonder 

uitpoetsen, in 1 of 2 lagen aan te brengen. Het behandelde oppervlak is zeer goed 

bestand tegen water en beschermt tegen huishoudelijke chemicaliën (DIN 68861,1B). 

Het hout blijft ademen, is eenvoudig te onderhouden en de Hardwaxlaag is gemakkelijk 

te herstellen. 

 

Trae Lyx Hardwax mat bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. 

De uitgeharde Hardwax is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken 

op speelgoed (NEN EN 71-3) en is bestand tegen speeksel en huidvet (DIN 53160). 

 

 

Verwerking 

Het oppervlak dient geschuurd te worden met  korrel 120 en moet stof- en vetvrij zijn. 

Voor gebruik het gesloten blik krachtig schudden. De olie voor 5 tot 10 m² op het hout 

gieten en gelijkmatig verdelen met een platte kwast, of een 9 mm microvezelroller (40-

50 g/m² afhankelijk van de houtsoort).  

 

 

Vloeren en trappen 

Olie na 30-45 minuten inwerktijd handmatig met een beige of witte pad of boenmachine 

uitpoetsen tot het oppervlak er gelijkmatig mat uitziet. 6-8 uren na de eerste 

behandeling een tweede laag aanbrengen. Indien de ondergrond na het aanbrengen 

van de eerste laag ruw aanvoelt, dient men het oppervlak nogmaals te schuren met 

korrel 150 – 180. Voor het aanbrengen van de tweede laag het schuurstof zorgvuldig 

verwijderen. 
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Meubels  

In principe is 1 behandeling voldoende. Uitboenen is niet noodzakelijk. Eventueel 

overtollige Hardwax met een katoenen doek na 10 tot 30 minuten verwijderen.  

 

 

Uitharding  

Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de Hardwax na 2 tot 3 dagen 

volledig uitgehard. Zolang de Hardwax niet volledig is uitgehard dient men contact met 

water te voorkomen.  

 

 

Verbruik 

1-2 behandelingen met 40-50 g/m². Dat wil zeggen dat 1 liter voldoende is voor één laag 

op een oppervlak van 20-25 m². 

 

 

Onderhoud 

Vloeren, die behandeld zijn met Trae Lyx Hardwax mat, reinigen met  Trae Lyx Eco 

Reinigingsmiddel. Slijtplekken kunnen opnieuw behandeld worden met Trae Lyx 

Hardwax mat. 

 

 

Houdbaarheid 

In de originele, afgesloten verpakking ten minste 24 maanden. 

 

 

Waarschuwing: De gebruikte lappen en pads, die doordrenkt zijn met Trae Lyx 

Hardwax mat, zijn zelf ontbrandend. De gebruikte doeken en pads altijd uitgevouwen 

buiten laten drogen.  
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