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PROFF ONDERHOUDSOLIE
TOEPASSING:
Proff Onderhoudsolie is geschikt voor alle
voorgeoliede binnenvloeren en houtwerk.
Door uw vloer te behandelen met olie,
beschermt u deze tegen vuil en vocht.
De onderhoudsolie kan handmatig of met een
boenmachine worden aangebracht.

JAARLIJKS ONDERHOUD
VOOR UW GEOLIEDE VLOER
Productvoordelen
•

Leverbaar in naturel en wit

•

Eenvoudig te gebruiken

•

Herstelt slijtage plekken

•

Verlengt de levensduur van de vloer

•

Beschermt tegen vuil en vocht

Benodigdheden: witte pad, katoenen doeken en een sprayflacon

VOORBEREIDING

1. Goed schudden voor gebruik.
2.	Zorg ervoor dat vóór aanbrenging alle witte* pigmenten gelijkmatig
zijn verdeeld in het materiaal.
3.	Zorg ervoor dat de vloer of het houtwerk eerst gereinigd is met
Intensiefreiniger en de vloer volledig droog is.
Het vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

WERKINSTRUCTIE:

1.	Breng 1 liter olie aan op 30 tot 40 m² vloer, indien mogelijk met een
sprayflacon. Masseer de olie vervolgens in de houtnerf d.m.v. een
boenmachine of met de hand. Gebruik hierbij een witte pad.
2.	Als niet alle olie door de houtnerf is opgenomen, kunt u overtollige
olie verwijderen met een katoenen doek. Dit kan handmatig of met een
boenmachine.
3.	Na 4 uur kunt u de vloer voorzichtig betreden. Als de olie handmatig is
aangebracht, mag de vloer pas na 8 uur betreden worden.
4.	Laat de vloer 24 uur drogen voordat het belast wordt. Na één week is
de vloer volledig uitgehard. Na twee weken de vloer pas blootstellen
aan water.
5.	Reinig uw vloer regelmatig met water en Proff Woodcare Zeep voor
houten vloeren.

*In het geval van witte masterolie.

AL L E S VOOR JE VLOE R !

Onderhoudsolie
naturel
artikelnummer
9517601011

5 706728 41917 3

Onderhoudsolie
wit
artikelnummer
9517602011

5 706728 41918 0

>>

Scan deze
QR

voor meer info.

Verwijdering: 	Afval verwijderen volgens de plaatselijke
overheidsvoorschriften.
Inhoud:
Componenten van natuurlijke olie.
VOS: 	VOC-MAX: 20 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE
(Fase II, f (OB)): 700 g/l.
Verbruik:
1 liter voor 30 – 40 m²
Opslag: 	Bewaar in afgesloten en originele verpakking. Voorkom
blootstelling aan warmte (zonlicht). Vorstvrij bewaren en
buiten bereik van kinderen houden.
Opmerking:	Voer altijd eerst een test uit om er zeker van te zijn dat
het oppervlak niet verkleurd of beschadigd. De pads en
doeken na gebruik onderdompelen in water, dit voorkomt
zelfontbranding.

AL L E S VOOR J E VLO E R!
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