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Natuurlijk en wit 

Reinigt en oliet opnieuw in een 

bewerking 

Laat een onzichtbare olie!lm 

op het geoliede of met olie/was 

behandelde hout 

Zorgt voor een gezonde  

leefomgeving

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Protego Olie Refresher wordt gebruikt voor het regelmatig reinigen en opnieuw 

oliën van alle geoliede en met olie/was behandelde vloeren. Olie Refresher wordt 

gebruikt voor natuurlijk geoliede en met was behandelde vloeren in donkere hout-

soort of gekleurde geoliede houten vloeren. Witte Olie Refresher wordt gebruikt 

voor wit geoliede en met was behandelde vloeren en zorgt voor een stabiele witte 

kleur. 

 
AANBRENGEN VAN HET MATERIAAL:
Protego Olie Refresher is een uiterst e!ciënte en milde agent voor opnieuw oliën en 

reinigen van geoliede en met olie/was behandelde vloeren. Meng zoals vermeld op 

het etiket op de "es en gebruik twee emmers: een met een verversoplossing en een 

met spoelwater. Gebruik hiervoor een zwabber of katoenen doeken.

AFWERKING:
Protego Olie Refresher combineert het reinigen en opnieuw oliën in één product, 

wat een voordeel voor de eindgebruiker oplevert. Het ultieme product voor het 

reinigen en onderhouden van geoliede en met olie/was behandelde houten vloeren. 

Met deze zeep kunnen zelfs verwaarloosde oppervlakken worden hersteld en er 

opnieuw mooi uitzien. U hoe$ ook minder snel opnieuw te oliën met Protego 

Onderhoudsolie omdat het oppervlak langer geolied blij$ en slijtagebestendiger is.

* Zorgt ervoor dat lichte houtsoorten licht blijven

* Gebruik zo vaak als nodig om het hout in goede staat te houden

* Geschikt voor alle lichte en donkere geoliede houtsoorten

* Bevat alleen natuurlijke bestanddelen en bevat geen vluchtige organische sto%en

PROTEGO  
OLIE REFRESHER  

Protego Olie Refresher is een alternatief voor Protego Zeep voor houten vloeren. Het 

voordeel is dat reinigen en oliën tegelijkertijd gebeurt. Olie Refresher is verkrijgbaar in 

natuurlijk en wit. Natuurlijk wordt gebruikt voor doorzichtige en gekleurde geoliede 

vloeren en wit voor wit geoliede vloeren. Olie Refresher brengt een onzichtbare laag 

olie aan op een oppervlak en in de nerf en beschermt het geoliede oppervlak van de 

vloer. Olie Refresher kan worden gebruikt op alle geoliede en met olie/was behandelde 

vloeren. 

Werkinstructie:

1. Schud de "es Olie Refresher goed vóór gebruik.

2. Giet 250 ml Olie Refresher in 5 liter lauw water. Gebruik twee emmers: 1 met Olie 

Refresher-oplossing en 1 met spoelwater. Voor UV-geoliede vloer gebruikt u slechts 

125 ml in 5 liter lauw water. Gebruik een kleine hoeveelheid Olie Refresher-water op 

de vloer. Laat de Olie Refresher-oplossing lang genoeg op de vloer zodat het vuil op de 

vloer oplost. Verwijder het Oliezeep-water van de vloer met een zwabber en spoel de 

zwabber in de emmer met spoelwater.

3. Veeg de vloer altijd na het verwijderen van vuil Olie Refresher-water met een met 

harde Olie Refresher uitgewrongen zwabber. Werk altijd in de lengterichting op de vlo-

erranden. Zorg ervoor dat er geen waterplassen achterblijven op de vloer.

4. Als de vloer werd verwaarloosd en ontzettend vuil is, dan kan een vloermachine met 

wit kussen worden gebruikt om het vuil op te lossen. Het verwijderen van het vuile wa-

ter van de vloer en het vegen met Olie Refresher-water gebeurt zoals beschreven onder 

punt 3.

5. Laat de vloer ongeveer 4 uur drogen bij 18 graden Celsius.

6. Als een lichte glans gewenst is, polijst u de vloer na het drogen met een wit polijstkus-

sen onder de vloermachine.

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

heidsvoorschri$en.
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