
Kiehl-Basic-Oil
Olej impregnujący

Na bazie surowców naturalnych
Podkreśla indywidualny kolor podłogi
Nie zawiera substancji zapachowych
Dyfuzyjny materiał utwardzany tlenem
Duża zdolność wypełniania

Obszar zastosowania
Do olejowania bazowego i późniejszego powierzchni z naturalnego drewna oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Nie
można stosować na powierzchniach zabezpieczonych lakierem, powłoką lub woskowanych.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków
antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Wstrząsnąć przed użyciem! Temperatura podłoża i produktu powinna
wynosić od 15°C do 25°C. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Po wyschnięciu pomieszczenie
dobrze wywietrzyć.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl- Legno). Powstały pył usunąć. W przypadku
powierzchni z kamienia należy przeprowadzić mycie gruntowne na mokro.
Olejowanie bazowe (impregnujące):
Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt rozprowadzić wałkiem Kiehla i zostawić na 30 minut. Olej, który
nie wsiąknął, usunąć starannie za pomocą ściągaczki odpornej na działanie rozpuszczalników i zebrać bawełnianymi
szmatkami lub podobnym materiałem. Następnie powierzchnię wytrzeć do sucha za pomocą maszyny jednotarczowej i
pada Kiehl-Finish. Po 2 –12 godzinach schnięcia zalecane jest jeszcze jedno polerowanie. Chodzenie i zmywanie po ok.
3 dniach. Zużycie: 80,0‒120,0 ml/m².
Olejowanie późniejsze (impregnujące):
Produkt stosować bez rozcieńczania.
Podłoga nadaje się do chodzenia i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 20,0‒40,0 ml/m².
Czyszczenie metodą spray:
Produkt stosować bez rozcieńczania.
Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i maszyny jednotarczowej (około 150 obr./min). Podłoga nadaje się do
chodzenia i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 10,0‒20,0 ml/m².
 
Środek czyszczący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem. Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem
drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też akcesoria te należy nasączyć wodą i oddać
w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Napoczęty kanister dobrze
zamknąć i szybko zużyć.

04.05.2021 Strona 1 od 2

Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j222105 2/5 L kanistry (karton) 56



Kiehl-Basic-Oil
Olej impregnujący

Skład produktu
Środki rozpuszczalne w wodzie, substancje osuszające, oleje pielęgnujące, żywice.
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