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Olej konserwujący na bazie olejów roślinnych i wosków

Właściwości
Floorservice Pflegeöl to wysokiej jakości produkt do konserwacji wszelkich powierzchni 
zabezpieczonych olejem. Floorservice Pflegeöl jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, 
herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A. 
Odporny na ślinę i pot, zgodnie z wymogami normy DIN 53160. Spełnia również  wymogi 
normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.
Zastosowanie
Nadaje się do wszystkich zabezpieczonych olejem powierzchni wewnątrz budynku, np. desek 
podłogowych, parkietów i podłóg korkowych. Przy regularnym stosowaniu zapobiega tworzeniu 
się „szlaków komunikacyjnych”.
Składniki: węglowodory alifatyczne, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, kwas krzemowy, 
pigment krzemianu, węglan cynku, mikrowosk, bentonit, lecytyna sojowa, kobalt, cyrkon,  
składniki osuszające.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: powyżej 16ºC
Czas schnięcia: Od 6 do 12 godzin, w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji.
Zużycie: 1 litr = około 70 m² przy jednej warstwie.
Kolor: bezbarwny, biały i antyczny biały.
Czyszczenie narzędzi: przy pomocy Floorservice Parkettreiniger.
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania 
może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.
Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu 
szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Pflegeöl należy włożyć do wody. Następnie mogą 
one zostać usunięte wraz ze innymi odpadami domowymi.
Utylizacja: puste pojemniki należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do odpowiedniego 
punktu odbioru opakowań. Wyschnięte resztki produktu można usunąć wraz z innymi 
odpadami domowymi.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/f 2010): max 700g/l 
Produkt zawiera: max. 690 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Opakowanie: 1000 ml

Sposób użycia: Przed użyciem dobrze wymieszać. Pflegeöl jest gotowy do użycia. 
Powierzchnia podłogi musi być sucha i nie może być zabrudzona kurzem ani tłuszczem. 
Najpierw wyczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym (np. Floorservice 
Parkettreiniger). Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: w przypadku małych powierzchni olej Floorservice Pflegeöl nanieść cienko i 
równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów drewna przy pomocy szmatki nie pozostawiającej 
włosków np. bawełnianej. W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem 
Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej za pomocą maszyny polerującej używając 
grubego białego pada. Należy zapewnić odpowiednie wietrzenie. Częstotliwość stosowania 
Floorservice Pflegeöl jest zależna od intensywności użytkowania podłogi (proszę zapoznać się z 
ulotką dotycząca pielęgnacji).

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i 
służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej 
wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdatności 
do zamierzonego zastosowania.Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani 
zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy  kupna-sprzedaży. Stałą jakość 
gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.
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