PROFESSIONAL

OP WATERBASIS

OLÉOFLOOR ® NATURAL

Beschrijving

•	Beschermt en verfraait al het houtwerk binnenshuis (parket, planken vloeren, trappen, werkbladen,
lambrizering...).
•	Ideaal voor ruimten die snel beloopbaar en onderhoudsvriendelijk moeten zijn.

Eigenschappen

•	Matte olie op basis van gemodificeerde polyurethaanharsen.
•	Ideaal voor onbewerkte hout of oude olie hout.
•	Intensief gebruik.
•	Aangename geur.
•	Behoudt de natuurlijke houtkleur.
•	Zeer eenvoudig aan te brengen. Snelle droging.
•	Trekt uitstekend in, voedt het hout grondig.
•	Uitstekend bestand tegen schuren en chemische producten. Verbeterde weerstand tegen water.
•	Glanzend maken is niet nodig. Gebruik van zwaar en duur gereedschap is evenmin noodzakelijk.
OLÉOFLOOR® NATURAL kan, alleen voor de eerste lag, worden aangekleurd met een universeel pigment (max.
3 %). Altijd eerst een test uitvoeren.
•	Eenvoudig onderhoud.

Toepassingen

•	Kan worden toegepast op alle gebruikelijke soorten hout die worden gebruikt voor deze doeleinden.
•	Ook geschikt voor renovatie van onbehandeld hout.

Technische
kenmerken

Afwerking: Matte.
Bindmiddel: Gemodificeerde polyurethaanharsen.
Oplosmiddel: Water.
Soortelijk gewicht (bij + 20°C): 1,28 ± 0,05.
Fysishe vorm: Half vloeibaar.
Vastestofgehalte: 28 % ± 2.
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid: 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.
Verpakkingen: 1 l., 5 l., 20 l., 200 l.
Kleuren:
Natural

Antiek wit

Antiek Grijs

Droogtijd (data at + 20°C and 50 % relative humidity):
- Stofvrij: 30 minuten.
- Gemiddeld gebruik: 24 uur.
- Duimdroog: 1-2 uur.
- Intensief gebruik: 2 weken.
- Polijstbaar: 4-6 uur.
- Definitieve uitharding: 2 weken.
- Droogtijd tussen 2 lagen: 4-12 uur.
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Voorbereiding
ondergrond

Het hout dient schoon, droog en vetvrij te zijn en alle afwerk- en behandelingslagen dienen voor toepassing
van dit product te zijn verwijderd met SOAPCLEAN®*.

Materiaal

Roller van synthetische microvezels of blokkwast (speciaal voor coatings). Airless en Airmix spuit.

Verwerkingsadvies

•	Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
•	Het hout dient schoon, droog en vetvrij te zijn en alle afwerk- en behandelingslagen dienen voor
toepassing van dit product te zijn verwijderd met SOAPCLEAN®*.
•	Het product niet toepassen indien de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het hout onder 10°C of
boven 25°C liggen.
•	Voor gebruik goed omroeren. Gebruiksklaar. Niet verdunnen.
•	In alle gevallen dienen de geldende normen en technische voorschriften te worden nageleefd.
•	Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

HOOG PRESTERENDE MATTE OLIE

•	Een eerste regelmatige en niet te dunne laag OLÉOFLOOR® NATURAL aanbrengen.
•	Beginnen met de randen en van daaruit het gehele oppervlak in delen behandelen.
•	Afhankelijk van de omgevingsfactoren 3-4 uur laten drogen.
•	Indien nodig een tweede laag aanbrengen.
•	De tweede laag dient binnen 12 uur na de eerste laag te worden aangebracht.

Aanbevelingen na
verwerking

•	Tenminste 24 uur wachten alvorens de meubels, voorzien van bescherming op de poten, terug te plaatsen.
•	Gedurende de eerste 2 weken na het aanbrengen van OLÉOFLOOR® NATURAL geen tapijten of kleden op de
geoliede ondergrond leggen.

Rendement

15-20 m²/l per laag.

Onderhoud

•	Verwijder regelmatig het stof van het behandelde oppervlak met behulp van een veger of een stofzuiger.
Het hout kan vochtig worden gereinigd (gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en geen al te natte doek).
•	De vloer zo nodig ontdoen van wasresten, vet en ander vuil met SOAPCLEAN®* (zie de technische
beschrijving).
•	Voor een algehele of gedeeltelijke renovatie de betreffende oppervlakte polijsten met een fijn schuurmiddel.
Het stof zorgvuldig verwijderen en daarna een dunne lag OLÉOFLOOR® NATURAL aanbrengen om de
oorspronkelijke glans te laten terugkeren en de vloer opnieuw te beschermen. Kleine plaatselijke reparaties
zijn mogelijk, afhankelijk van de mate van beschadiging van de oorspronkelijke laag.

Reiniging

Water, direct na gebruik.

Opslag

Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen.

Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.pro
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* Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verwerking

