OLI-NATURA Pflegeöl | Olej do Pielêgnacji
O L I - N AT U R A P f l e g e ö l j e s t g ³ ê b o k o d z i a ³ a j ¹ c y m ,
szybkoschn¹cym olejem do pielêgnacji i odœwie¿ania
naturalnych olejowanych powierzchni drewna, parkietu i pod³óg
korkowych. Czyœci, pielêgnuje oraz zapewnia olejowanej
powierzchni g³êbiê i blask. Przemys³owo olejowany parkiet jest
dodatkowo zabezpieczony przed wilgoci¹ na krawêdziach i
fugach. Oferujemy olej w wersji bezbarwnej, jak równie¿ w
kolorze bia³ym.
W³aœciwoœci
- nie przyci¹ga kurzu
- aktywna dyfuzja
- ³atwy w stosowaniu
- szybkoschn¹cy
- antystatyczny
- Giscode Ö 60
Zakres stosowania
Do pielegnacji wszystkich olejowanych powierzchni drewna,
parkietów i pod³óg korkowych wewn¹trz pomieszczeñ.
Oznaczenie handlowe
OLI-NATURA Pflegeöl naturalny
OLI-NATURA Pflegeöl bia³y

710 030 88
710 030 99

Wielkoœæ opakowania

1 ltr

Baza surowcowa
Modyfikowane oleje roœlinne, olej lniany, wêglowodory
izoparafinowe farmaceutycznej jakoœci, bezo³owiowe œrodki
u³atwiaj¹ce schniêcie
Magazynowanie
W oryginalnie zamkniêtych opakowaniach 24 miesiêcy przy
temperaturze magazynowania i transportu nie wy¿szej ni¿
+30°C.
Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach bezpieczeñstwa na stronie www.olinatura.de.

Stosowanie/Aplikacja
1.

Drewno oczyœciæ na sucho. Nastêpnie w celu usuniêcia
pozosta³oœci œrodków pielêgnacyjnych, które mog¹ mieæ
niekorzystny wp³yw na przyczepnoœæ zetrzeæ na wilgotno
przy pomocy OLI-NATURA Holzseife - myd³a do drewna
postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami producenta.

2.

Olej pielêgnacyjny dobrze wymieszaæ i na³o¿yæ cienko na
powierzchniê bawe³nian¹ szmatk¹. Zu¿ycie wynosi ok. 1020 g/m².

3.

Nastêpnie przy mniejszych powierzchniach wypolerowaæ
such¹ -nie pozostawiaj¹c¹ strzêpków szmatk¹, przy
wiêkszych powierzchniach talerzow¹ maszyn¹ polersk¹ z
za³o¿onym bia³ym padem. Przy bardziej zniszczonych
powierzchniach zaleca siê podczas renowacji przed
wypolerowaniem pozostawienie oleju na 10 do max. 60
minut.

Uwagi
OLI-NATURA olej pielêgnacyjny nanosiæ czêœciowo i spolerowaæ
na ca³ej powierzchni (bawe³nian¹ szmatk¹ lub froterk¹) do
uzyskania jednolitego piêknego wygl¹du. Jednoczeœnie nale¿y
zwróciæ uwagê na pozostaj¹cy nadmiar materia³u, który w takim
przypadku nale¿y zebraæ.
Niebezpieczeñstwo samozap³onu! Nas¹czone szmatki/pady po
u¿yciu natychmiast oczyœciæ lub przechowywaæ w wodzie.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne nie s¹ zobowi¹zuj¹ce.
Opieraj¹ siê na naszych doœwiadczeniach praktycznych i zgodne z
obecnym stanem wiedzy. Nie zwalnia to kupuj¹cego od sprawdzenia
naszych produktów na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ pod
wzglêdem
przydatnoœci i zastosowania. Niniejszym wszystkie wczeœniejsze wydania
trac¹ wa¿noœæ. Data: 21.04.2010
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