Technický list

OLEJ NA ÚDRŽBU
Popis výrobku
Univerzální, rychleschnoucí údržbový olej určený pro
údržbu olejovaných povrchů. Po aplikaci oleje na údržbu
se obnoví matné a zašlé povrchy a pokud se údržba provádí pravidelně,pak se vyhnete časově i finančně nákladným renovacím.

Technická data
BARVA

čirá, bílá

SUŠINA

29,5 %

LESK

MATT/SATIN

VISKOZITA

+ 25 - 30 sec (DINN 4mm/
20°C)

HUSTOTA

+ 0,87 kg / l při 20°C

Použití
OLEJ NA ÚDRŽBU je ideální pro údržbu parket, schodů a
nábytku, které jsou dokončeny olejem HARDWAXOIL
CIRANOVA nebo UV oleji.
Příprava
Důležité je očistit povrch, nejlépe s Intenzivním čističem
CIRANOVA, který odstraní zbytky saponátů a nečistot. Dále
povrch opláchnout vodou a nechat uschnout.

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v
technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou
sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto
doporučujeme před použitím tohoto výrobku,
jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento
technický list není předmětem záruky.
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Naše doporučení
Pro údržbu parket se doporučuje aplikovat tenkou vrstvu
Oleje pro údržbu, nechat vrstvu vsáknout pár minut a poté
ji přetřít čistým bílým padem do sucha. V případě menších
povrchů může být aplikace provedena hadříkem.
Doba schnutí
Při běžných klimatických podmínkách je čas schnutí přibližně 4 hodiny, ale doporučuje se povrch nezatěžovat
celých prvních 12 hodin. Nižší teplota nebo vyšší vlhkost
vzduchu může čas schnutí prodloužit.
Vydatnost
Nanášíme 1 l přibližně na 40 - 60 m2 . Povrch a charakter
dokončení povrchu má velmi silný vliv na nanášené množství.Pro optimální výsledek vždy odstraňte přebytky oleje.
Následná péče – údržba
Pro údržení kondice a vzhledu povrchu, doporučujeme
řídit se podle údržbového plánu Ciranova.
Pravidelné čištění Parketovým mýdlem. V závislosti na
zatěžování podlahy použít jednou ročně Olej pro údržbu.
Pro hloubkové čištění použít Intenzivní čistič Ciranova.
Zvláštní informace
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je
dva roky od data výroby.
Použité hadry a pady namočte po dokončení práce do
vody, hrozí samovolné vzplanutí.

