Technische fiche

ONDERHOUDSOLIE Art. Nr. 250
Toepassingsgebied:
Binnen, voor het onderhoud en bescherming van de oppervlakte die met een
olie of was behandeld wordt, zoals hout, kurk of linoléum
Technische eigenschappen:
De onderhoudsolie is een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhoud
van alle geoliede oppervlakten (binnen)zoals hout, kurk en linoleum.
Vergeelt weinig, hoge weerstand tegen slijtage,
bestand tegen vlekken zoals cola, wijn, speeksel, zweet, voldoet
aan de eisen van kinderspeelgoed, conform DIN EN 71.

Samenstelling:
Ricineen-olie, natuurhars-ester, isoparafine componenten, natuurlijk hars, kiezelzuur, standolie,
porseleinaarde, microwas, zinkcarbonaat. Bij gekleurde olie minerale pigmenten.
Het VOC gehalte van dit product is max. 610 g/l.
De EU- grenswaarde bedraagt max.700g/l categorie f vanaf 2010
Voorbereiding:
Voor behandeling moet de oppervlakte droog zijn ( vochtigheid van hout max. 14%)
Stof en vetvrij. Reinigen met een natuurlijke zeep
Art. 651 en goed laten drogen. Verwerking bij minstens 16°C.

Gebruiksaanwijzing:
Schudden voor gebruik. Olie dun en gelijkmatig aanbrengen met
e
roller of pluisvrije doek. Sterk beschadigde oppervlakten moeten een 2 keer behandeld worden of
behandelen met hardwasolie art. nr. 251
Voorafgaand altijd eerst een proef doen.
Zorg voor een goede ventilatie of gebruik een ventilator ( om eventuele geuren te vermijden.)
Droogtijd:
De olie is na 6 – 12 uur ( 20°C en 50% relatieve vochtigheid van de lucht en afhankelijk van
omgevingstemperatuur en ventilatie) droog en kan opnieuw gestreken geschuurd of gepolijst worden.
Na 3 dagen voorzichtig belasten en na 7 – 14 dagen volledig belastbaar.

Verbruik:
e

Voor de 1 laag rendement 30-40g/m² d.w.z. 25-35 m² / per l.
Hangt af van de ondergrond en absorptie van het hout. Vooraf proef maken.
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Reinigen van gereedschap:
Na gebruik voorwerpen direct reinigen met verdunner art. nr. 750

Opslag:
Koel en droog bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan velvorming optreden. Dit vel voor hernieuwd
gebruik verwijderen.

Conditionering:
0.25l, 0.75l, 1l, 2.5l, 5l, 10l, 30l.
Veiligheidsadvies:
VbF A 111 Dit product is brandbaar. Om elk risico van zelfontbranding te vermijden, de met
onderhoudsolie doordrenkte
Doeken, pads, sponzen etc. .in water leggen. Daarna met het huisvuil verwijderen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen- niet roken!
Aanraking met ogen vermijden.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis .Dit technische fiche wordt ter
informatie en advies gepubliceerd.
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid
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