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Product:
Quick-Step Maintenance Oil White en
Quick-Step Maintenance Oil Natural zijn
onderhoudsproducten voor het jaarlijks onderhoud van geoliede Quick-Step® parketvloeren.

solvent

vrije

Technische gegevens:
Basis
Droging
• vorm
• kleur
• dichtheid
• Droogtijd*
verbruik

Op olie gebaseerd
Fysisch
• vloeibaar
• with of transparant
• +/- 886 g/cm³
• 24u, niet belasten noch behandelen met
water gedurende deze periode.
75 m² per liter

* Dit varieert sterkt afhankelijk van de omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid etc.

Eigenschappen:
- Behoud de matheid van de vloer
- Herstelt ligt beschadigde delen van de vloer
- Voedt de vloer
- Laag verbruik
- Lage emissie
- Vrij van solventen
- Product is gemaakt volgens de Decopaint regelgeving (2010)
- Product voldoet aan de ARBO wetgeving.
- Product enkel te gebruiken indien nodig.
Voorbereiding:
Enkel te gebruiken op met hardwaxolie of Wasolie behandeld hout. Zeepresten verwijderen met zuiver water en
volledig laten drogen. Indien zeer sterk bevuild, eerst reinigen met een Intensiefreiniger.
Gebruiksaanwijzing:
Goed schudden voor gebruik. Onderhoudsolie zeer dun en egaal aanbrengen met een borstel of een vod.
Enkele minuten laten indringen. Verdeel de olie met behulp van een boenmachine of veeg nadien het oppervlak
nog eens na met droge, pluisvrije doek.
Eerste 24 uren niet belasten! Tijdens deze periode niet met water behandelen.
Nabehandeling:
Het is aangeraden elk jaar de vloer opnieuw met Quick•StepR Onderhouds-Olie te behandelen of wanneer dit
nodig is.
Veiligheidsmaatregelen:
In olie gedrenkte vodden of pads na gebruik in water onderdompelen, wegens gevaar van zelfontbranding.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 Damp niet inademen.
S24 Aanraking met de huid vermijden.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
P99 Bevat 2-butanonoxim; ftaalzuuranhydride; Pine oil DRT. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Quick-Step® Maintenance Oil is a quality product distributed by Unilin BVBA – division Flooring. Belgium.
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