
Kiehl-PurOil
Impregnujący olej pielęgnacyjny na bazie wody

Podkreśla indywidualny kolor podłogi
Dyfuzyjny materiał utwardzany tlenem
Nie zawiera metali ciężkich, rozpuszczalników, formaldehydu i substancji
zapachowych
Łatwe użycie
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):
Szczegółowa instrukcja jest dostępna na zapytanie.
Olejowanie późniejsze (impregnujące):
W zależności od chłonności powierzchni 1‒2 warstwa w odstępie ok. 2 godziny.
Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka.
Możliwość chodzenia po ok. 2 godzinach i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 25,0‒50,0 ml/m² na warstwę.
Czyszczenie metodą spray:
Produkt stosować bez rozcieńczania.
Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i maszyny jednotarczowej (około 150 obr./min). Możliwość chodzenia po ok.
2 godzinach i zmywania po ok. 24 godzinach. Zużycie: 5,0 ml/m².
 
Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Chronić przed mrozem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do spryskiwania. Podczas szlifowania używać filtru przeciwpyłowego P2. Podczas użycia
należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłukać obficie wodą. Podczas obróbki i wysychania
zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Narzędzia umyć natychmiast po zakończeniu pracy wodą z mydłem. Nie odprowadzać do kanalizacji, zbiorników
wodnych lub gleby. Tylko dokładnie opróżnione kanistry oddać do recyclingu. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru starych lakierów.
Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu.
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j221905 2/5 L kanistry (karton) 56



Kiehl-PurOil
Impregnujący olej pielęgnacyjny na bazie wody

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, substancje osuszające, roślinne komponenty oleju, środki konserwujące (Benz-, Methyl-,
Methylchloroisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 8

Oznakowanie
Oznakowanie (w koncentracie): EUH208 Zawiera Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
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