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Natuurlijk en wit 

Voor het opnieuw oliën van 

houten vloeren en meubels 

Voor het opnieuw afwerken met 

vloermachine 

Geschikt voor alle houtsoorten

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Protego Onderhoudspasta wordt gebruikt voor het opnieuw oliën van houten vlo-

eren en houtwerk in het algemeen. Het produceert een uiterst sterk en slijtagebesten-

dig oppervlak met verbetering van de houtnerf. Onderhoudspasta natuurlijk zorgt 

voor een gouden kleur terwijl wit de lichte kleur van de eik, es en pijnboom versterkt.   

  
AANBRENGEN VAN HET MATERIAAL:
Breng een kleine hoeveelheid Onderhoudspasta op de vloer aan en smeer en duw 

het in met een vloermachine met polijstkussen. Als het kussen droog wordt, brengt 

u meer pasta aan zorgt u ervoor dat het goed in de houtnerf wordt gepolijst.

 
AFWERKING:
Protego Onderhoudspasta levert een mooie satijn-matte afwerking die eenvoudig 

kan worden onderhouden en hersteld. De geoliede vloer en houtwerk moet worden 

gereinigd met Protego Zeep voor houten vloeren of Olieververser. Voor het opnieuw 

oliën raden wij Onderhoudsolie of Onderhoudspasta aan. Een geoliede vloer is zeer 

duurzaam en gemakkelijk te verzorgen.

* Zorgt ervoor dat lichte houtsoorten licht blijven

* Eenvoudig te reinigen met een Zeep voor houten vloeren natuurlijk of wit

* Geschikt voor alle houtsoorten

* Geschikt voor grote commerciële omgevingen die druk worden gebruikt

PROTEGO  
ONDERHOUDSPASTA 

Onderhoudspasta

Voor onderhoud van met olie en was behandelde vloeren in natuurlijk en wit

Werkinstructie:

1. Begin de vloer te reinigen met Protego Intensiefreiniger. Meng 125 ml van Inten-

siefreiniger met 5 liter lauw water. Altijd twee emmers – een met Houtreinigerwater en 

een met spoelwater. Laat de vloer na het reinigen 4 tot 8 uur drogen.

2. Druk een kleine hoeveelheid Onderhoudspasta op de vloer - voldoende om 1 tot 2 m2 

tegelijk te onderhouden. Polijst onmiddellijk met een wit polijstkussen onder de vloer-

machine. Zorg ervoor dat de Oliepasta goed op de houtnerf is gepolijst. Indien nodig 

spreidt u overtollige pasta naar het volgende stuk.

3. Zorg ervoor dat Onderhoudspasta goed op de houtnerf is gepolijst zodat het geoliede 

oppervlak gelijkvormig verzadigd is. Het oppervlak moet zijdemat lijken. Overtollige 

materiaal moet naar het volgende gebied worden gebracht. Ga zo verder tot alles met 

Onderhoudspasta is onderhouden. 

4. Merk op dat de Onderhoudspasta sneldrogend is. Werk het aanbrengen dus stuk per 

stuk af. Als het oppervlak kleverig is, sprenkel of sproei er dan een kleine hoeveelheid 

Protego Oplosmiddel op. 

5.  Laat het oppervlak 4 uur drogen bij 18 graden Celsius. Na het drogen mag u voor-

zichtig op de vloer stappen. Stel hem niet aan water bloot tot de Onderhoudspasta 

volledig is gedroogd.

6. Laat het met olie bestreken oppervlak 24 uur drogen. Stel in deze periode de vloer niet 

bloot aan water.

7. Gereedschap kan met Protego Oplosmiddel worden gereinigd.

8. Reinig de vloer regelmatig met Protego Zeep voor houten vloeren of Protego Olie 

Refresher.

Risico op zelfontbranding: Schuurstof en met olie bedrenkte kledij en kussens moeten 

worden verwijderd door deze onmiddellijk ofwel in water te dompelen of na gebruik te 

verbranden. Risico op zelfontbranding.

Verwijdering: Afval en blikken moeten worden verwijderd volgens de plaatselijke over-

heidsvoorschri!en.
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