
VOORZIET EEN PARKETVLOER VAN  
EEN MATTE ZIJDEZACHTE AFWERKING

PROFF MASTER OLIE

ALLES VOOR JE  VLOER!

Productvoordelen

• Vuil- en waterafstotende bescherming

• Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten

• Leverbaar in naturel en wit

• Eenvoudig aan te brengen

• Droogt snel

Proff Master Olie is leverbaar in wit en naturel.

Benodigdheden: katoenen doeken, witte pad en sproeiflacon 

VOORBEREIDING
1.  Goed schudden voor gebruik. Zorg dat vóór aanbrenging alle 

witte* pigmenten gelijkmatig verdeeld zijn, met een schuurnet of 
schuurmachine met fijne korrel. 

2.  Zorg ervoor dat de vloer geschuurd en gereinigd is met 
Intensiefreiniger en de vloer volledig droog is. Het vochtgehalte  
in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

WERKINSTRUCTIE
1.  Proff Master Olie is een sneldrogende olie. Breng met een sproeiflacon 

1 liter olie aan voor 10 tot 15 m² vloer. Laat de olie 15 minuten lang in 
de houtnerf binnendringen.

2.  Wanneer er droge plekken verschijnen wat extra olie aanbrengen.  
Na 15 minuten met een boenmachine de olie inmasseren, voorzien van 
een witte pad. Herhaal dit totdat alle olie is verwerkt. 

3.  Na 1,5 uur tot 2 uur de vloer met een katoenen doek de restante olie 
wegpoesten. Poets de olie handmatig weg in de hoeken en randen, 
gebruik voor grote oppervlaktes de boenmachine. 

4.  Na 4 uur kan de vloer voorzichtig worden betreden. Na 1 week is de 
vloer belastbaar. De vloer 2 weken niet blootstellen aan vocht.

5.  De doeken en pad na gebruik onder dompelen in water om 
zelfontbranding te voorkomen.

BY CO-PRO
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Proff Master Olie 
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artikelnummer 
9512203011 

Proff Master Olie  
naturel 
artikelnummer 
9512201011 

*In het geval van witte masterolie. >>
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TOEPASSING:
Proff Master Olie is geschikt voor alle 
onbehandelde vloeren en houtwerk.  
Proff Master Olie biedt een grondige 
bescherming tegen vloeistoffen en vuil  
en zorgt voor een duurzaam oppervlak. 
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Verwijdering:    Afval verwijderen volgens de plaatselijke 
overheidsvoorschriften.

VOC:    VOC-MAX: 15 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT  
(Phase II, f (SB)): 700 g/l. 

Verbruik:   1 liter voor 10 - 15 m2 houtwerk 
Opslag:     Bewaar in goed afgesloten originele verpakking.  

Stel niet bloot aan warmte (bijv. zonlicht).  
Bewaar vorstvrij en buiten bereik van kinderen.

Opmerking:   Voer altijd een test uit op het oppervlak om de compatibiliteit 
te controleren.

                         


