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PARQUET CARE OIL 

OLEJ DO KONSERWACJI OLEJOWANYCH PARKIETÓW             
I PODŁÓG Z DREWNA  

ZASTOSOWANIE  Kiilto Parquet Care Oil stosuje się do konserwacji parkietów i podłóg z drewna, 
wykończonych olejem KIILTO PARQUET OIL. Nadaje się również do 
zabezpieczonych wstępnie olejem, parkietów i podłóg z drewna. Kiilto Parquet Care 
Oil odnawia oryginalny, naturalny wygląd olejowanej powierzchni. 

WŁAŚCIWOŚCI            - łatwy do stosowania 

                                      - szybko schnie 

                                      - wysoki stopień impregnacji 

                                      - słaba lepkość 

                                      - bezbarwny 

                                      - łagodny zapach 

                                      - nie powoduje podłogi śliską 

DANE TECHNICZNE  

  Mieszanina olejów roślinnych 

  Zawartość rozcieńczalnika     < 8% 

Palność............................................... niepalny, ryzyko samozapłonu 

Może być używany jako naturalny lub tonowany olejem Kiilto Parquet Oil. 

ZUŻYCIE  około 50 -100 m2 /l (około 15 g na m2 ) w zależności od absorbcji drewna. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  

Umyj podłogę delikatnie środkiem Kiilto Parquet Cleaner Easy lub Pro według 
instrukcji. Nanoś Kiilto Parquet Care Oil równą, cienką warstwą na podłogę, 
szpachlą lub maszynowo używając czerwonego pada, lub podobnego. Wygładź 
podłogę maszynowo czerwonym lub bialym padem. 

Usuń nadmiar oleju natychmiast z powierzchni czerwonym padem z nakładką z 
miękkiej tkaniny np. frotte. Podłoga nie może się lepić po wytarciu. Pozwól wyschnąć 
przez 12 godz. po których podłoga może być użytkowana delikatnym chodem. 
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Wszystkie części sprzętu (pady i nakładki z tkaniny) muszą być przechowywane w 
zamkniętym metalowym pojemniku lub wyprane w spirytusie, gdyż istnieje ryzyko 
samozapłonu. 

CZAS SCHNIĘCIA      Podłoga może być delikatnie użytkowana  po 12 godz. schnięcia (20˚C, 60% RH) 

ZALECANE WARUNKI STOSOWANIA   

   Temperatura pokoju, oleju i drewna  + 18 ...+24 ˚C 

   Wilgotność drewna            7 +- 2 % wagowo 

   Wilgotność względna powietrza          40 – 60 % 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  

Narzędzia należy wyczyścić zaraz po użyciu w białym spirytusie. Istnieje ryzyko 
samozapłonu narzędzi i tkanin, należ zanurzyć w wodzie lub przechowywać w 
zamkniętym pojemniku. 

OPAKOWANIA  1 litr – pojemnik plastikowy  

  

BHP Unikaj zbędnego kontaktu  świeżego produktu ze skórą. Oddzielna Karta 
charakterystyki dostępna na zapytanie. 

PRZECHOWYWANIE  

Może być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku w temp. +5...+25 ˚C 
maksymalnie przez 2 lata. 

DODATKOWE INFORMACJE  

   Powyższe zalecenia bazują na naszych własnych badaniach i naszej najlepszej 
   wiedzy. Lokalne warunki stosowania i metody mogą się różnić i pozostają poza  
   naszą kontrolą. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za prace w terenie.  

1/14 Należy sprawdzić ważność wydrukowanej karty technicznej. W celu uzyskania dodatkowych informacji  
 prosimy o kontakt z naszym biurem:  


