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QUICK•STEP® OIL CARE
(QSWOILCARE1000)

Quick-Step Oil Care is een onderhoudsproduct voor periodieke behandeling van geoliede Quick-Step®
parketvloeren.
Gebruiksfrequentie: Na 3 reinigingsbeurten met het Quick-Step® Clean product voor regelmatige
reiniging, de 4e keer eerst met het Quick- Step® Clean product reinigen, daarna de vloer verzorgen met
de Quick-Step® Oil Care om de vloer terug in topconditie te brengen.
Gebruiksaanwijzing: zorg ervoor dat de geoliede Quick-Step® vloer droog, stof- en vlekvrij is. Los 2 tot
max. 4 dopjes Oil Care in 5L water (gebruik de dop op de fles). Drenk een propere, pluisvrije doek
(Quick-Step® cleaning mop) in deze oplossing. Wring goed uit, zorg ervoor dat de doek slechts licht
vochtig is. Reinig de vloer in de lengterichting van de panelen.
Tip: spoel regelmatig en wring goed uit – gebruik niet teveel water.

Quick-Step® Oil Care is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring ,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Basis
Uithardingsysteem
Oplosmiddel
VOS
pH
Dichtheid
Kleur
Viscositeit
Aspect
Verpakking
Houdbaarheid

Voorzorgsmaatregelen

Polymeren, harsen, oliën, wassen en emulgatoren
Fysisch drogend
Water
2%, zeer laag VOS gehalte
8–9
1,05 ± 0,05 kg/dm³
Melkachtig transparant
Vloeibaar
Zijdeglans
Fles van 1000 ml
Ten minste 5 jaar na productiedatum in originele verpakking en
onder normale omstandigheden. Sluit de fles goed na gebruik met de
originele dop. Bewaar vorstvrij, in een koelen en droge plaats, tussen
+5°C en +25°C.
Bevat triisobutylfosfaat en hexyl cinnamal. Kan een allergische reactie
veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Schadelijk bij
opname door de mond.
Gebruik bij een temperatuur van > 5°C. Meng niet met andere
producten. Gebruik de doek of mop exclusief voor Quick-Step® Oil
Care.
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