
HARDWAX PRO 
METALLIC 

Beschrijving 

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is een gemodificeerde hardwaxolie met een uitstekende 
slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische 
weerstand. Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op. 
TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten 
vloeren . 
Het geeft parket of de houten vloer een modern uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud. 
TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC kan op diverse decoratieve manieren worden toegepast. 
Mooie resultaten verkrijgt men bijvoorbeeld door het hout eerst te voorzien van  een laag TRAE LYX 
HARDWAX PRO COLOR of TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS en deze met TRAE LYX HARDWAX 
PRO METALLIC af te werken . 
TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC wel altijd afwerken met TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK. 

Toepassing 

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket en planken vloeren. 

Eigenschappen ¹  

Kleur:  

Glansgraad:  

Theoretisch verbruik:  

Overschilderbaar:  

Licht belastbaar:   

Volledig uitgehard : 

Verpakking:  

Opslag:  

Houdbaarheid:  

Aluminium en Brons. 

Mat 

25 - 30 m²/l. per laag (afh. van houtsoort). 

Na ca.  6  - 8 uur.  

Na 1 dag. 

Na 5 dagen. 

750 ml  

Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten,     
originele verpakking. 

Na opening beperkt houdbaar.                       
Bij aangebroken verpakking kan velvorming optreden. 

¹ bij 20°C en 65% R.V. 



Behandeling algemeen 

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC voor gebruik goed roeren. De ondergrond  kaal, droog, 
vet- en stofvrij maken en schuren met korrel 100-120 . 
Ondergrond na het schuren opnieuw schoon en stofvrij maken. 

Applicatie gegevens 

Verwerkingsmethode: 

Type verdunning:  

Percentage verdunning:  

Laagopbouw:  

Applicatie condities:  

Schoonmaken gereedschap:  

Met kwast, doek of kortharige parketroller.      

Gebruiksklaar voor kwast of roller.  

Niet verdunnen. 

2 - 3 lagen aanbrengen. 

Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende  
ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak. 

(gom) terpentijn of terpentine. 

Verwerking 

TRAE LYX HARDWAX PRO Metallic is aan te brengen met een kwast, roller of doek.                   
Laat de olie enkele minuten intrekken en verwijder hierna de overtollige olie. TRAE LYX HARDWAX 
PRO METALLIC in 1 of 2 lagen over de evt. vooraf gekleurde ondergrond aanbrengen naar gelang 
de gewenste kleur en daarna altijd afwerken met 1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK.  
TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is ook in te boenen met een beige of witte pad. 
Voor hardhout adviseren wij minimaal 2 lagen, bij zacht hout minimaal 3 lagen. 

Voorbeeld systemen 

1e laag:   Hout kleuren met evt. Trae lyx Loogbeits of Trae lyx Hardwax Pro Color. 
2e laag:   Trae lyx Hardwax Pro Metallic. 
3e laag:   Trae lyx Hardwax Pro Mat (Blank). 

Onderhoud 

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij TRAE LYX HARDWAX PRO FLOOR CLEANER. 
Beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK.

Veiligheid 

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei 
te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/ hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik 
beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de 
gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verfwaren en aanverwante 
artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.  
Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 
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