Parketin hoitoaine

ECO OIL CARE
Hoitoaine PALLMANN ECO OIL 1K tai PALLMANN HARDWAXOIL käsitellyille parkettilattioille
Käyttöalueet:
Hoitoaine PALLMANN ECO OIL 1K tai PALLMANN
HARDWAXOIL
pintakäsiteltyjen
lattioiden
ja
pintojen
säännölliseen hoitoon.
Ominaisuudet / edut:
Vesipohjainen emulsio, joka muodostaa suojaavan likaa
hylkivän pinnan, parantaa ulkonäköä ja samanaikaisesti
pidentää lattian käyttöikää.


Kuivuu nopeasti



Kulutuskestävä



Ei tarvitse kiillottaa

Tekniset tiedot:
Pakkaus:
Pakkauskoko:
Varastointiaika:
Menekki 1. käsittelykerta:
Menekki seuraavat kerrat:
Työskentelylämpötila:

Muovipullo ja kanisteri
0,75 ja 5 litraa
Vähintään 24 kuukautta
Noin 20 - 30 ml/m²
Noin 250 ml 5 litraan vettä
18 - 25°C astetta ja 35 65% RH suhteellinen
ilmankosteus

Valmistelevat työt:
Puhdista lattia pölystä ja liasta mikrokuitumopilla, harjalla tai
imurilla. Jos lattialla on öljyä, rasvaa tai vahaa, tulee lattia
syväpuhdistaa PALLMANN CLEAN pesuaineella.
Työohjeet:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Puhdista lattia PALLMANN CLEAN pesuaineella
(katso ohjeet tuotekortista www.pallmann.fi).
Anna
tuotteen
tasaantua
suositeltuun
huonelämpötilaan (20°C) ja sekoita hyvin.
Ensimmäinen käsittelykerta: levitä laimentamattomana
noin 20 - 30 ml/m² ohut tasainen kerros PALLMANN
CLEANING MOP siivousmoppia käyttäen. Ei tarvitse
kiillottaa.
Seuraavat käyttökerrat: sekoita noin 250 ml ECO OIL
CARE hoitoainetta 5 litraan vettä. Jos tarvetta, voit
muuttaa sekoitussuhdetta väkevämmäksi, aina
laimentamattomaan saakka. Levitä PALLMANN
CLEANING MOP siivousmopilla ohut kerros (ei märkä)
puun suuntaisesti ja anna kuivua. Tee hoitokäsittely
tarpeen mukaan.
Lattian kuivuttua (noin 1 tunti) lattiaa voi käyttää.
Tarkemmat puhdistus- ja hoitovälit löydät tuotteiden
hoito-ohjeesta.

ECO OIL CARE
Tärkeitä huomioita:
 Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen
kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea
ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat
lämpötilat
ja
matala
ilmankosteus
lyhentävät
kuivumisaikaa.
 Säilyy vähintään 24 kuukautta alkuperäispakkauksessa,
kun varastointitila on riittävän viileä ja kuiva. Suojattava
jäätymiseltä ja yli 40 C lämpötilalta.
 Sulje avattu purkki tiiviisti.
 Uudet öljytyt lattiat saa hoitokäsitellä PALLMANN ECO
OIL 1K hoitoaineella vasta kun öljytty pinta on
saavuttanut lopullisen kovuuden.
 Mahdolliset epätasaisuudet tai laikut voidaan poistaa
PALLMANN CLEAN pesunesteellä tai valkoisella einaarmuttavalla karhunkielilaikalla.
 Säännöllinen hoito PALLMANN ECO OIL CARE
hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää ja parantaa
ulkonäköä.


Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen
tuotteiden
käyttöohjeet,
tuotekortit
ja
lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset
ohjeet
ja
normit:
DIN
18356
(parkettija
pystypuuparkettityöt)
ja
DIN
18356
(parketin
pintakäsittely).
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PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50
Internet www.pallmann.fi / E-Mail info@pallmann.fi

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:
Hoitotuotteet. Ei syttyvää. Huolehdi työn aikana tilan tuuletuksesta ja käytä käsien
suojavoidetta.

Jätehuolto:
Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai
maaperään. Huuhtele käytetyt purkit pienellä määrällä vettä ja toimita jätehuoltoon paikallisen /
kunnallisen jätehuollon ohjeiden mukaisesti kierrätettävinä muoviastioina. Jos ylipäätään
tarvetta, toimita purkit joissa on nestemäistä tuotejäämää, ongelmajätekeräykseen.
Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin
ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet,
rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean
tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On
käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja
että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue
tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

