Liuotteeton 1-komponentti öljyvaha puulattioille

MAGIC OIL 1K EASY
Luonnollisista öljyistä ja vahoista valmistettu liuotteeton öljyvaha parketti- ja puulattioille, kuivuu oksidatiivisesti.

Tuotekuvaus ja käyttöalueet:

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Nestemäisistä öljyistä ja vahoista koostuva 1-komponenttinen
öljyvaha. Suojaa puuta imeytymällä puun pintaan. Soveltuu
seuraavien kohteiden pintakäsittelyyn:

Tuotteen vahojen ja öljyjen yhdistelmä jättää puulle avoimen ja
hengittävän pinnan. PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY sisältää
luonnollisia öljyjä, joiden sisältämien vahojen ansiosta muodostuu
lialta ja vedeltä suojaava pinta.

 Hiotut puulattiat
 Hiotut parkettilattiat, mukaan lukien lankkuparketit
 Hiotut pystypuuparketit
 Puulle hiotut valmisparketit
 Puukalusteet, sisätiloissa
 Puiset rakenneosat, sisätiloissa
 Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

 Heti käyttövalmis
 Liuotteeton
 Erittäin helppokäyttöinen
 Ei sisällä kovettajaa
 Tuo esiin puun luonnollisen värin
 Kestää kotitalouskemikaaleja
 GISCODE Ö10 (liuotteeton)

Tärkeää huomata:
Itsesyttymisvaara! Kaikki käytetyt kankaat ja laikat voivat syttyä
palamaan itsestään! Siksi kastele kaikki tarvikkeet vedessä ja
kuljeta ne tiiviissä suljetussa astiassa hävitettäväksi.
Hapettuvasti kuivuvien lattioiden hiontapöly voi myös syttyä.
Tulipalovaara! Hionnan jälkeen hiontapöly tulee myös kostuttaa
ja kuljettaa välittömästi hävitettäväksi suljetuissa astioissa.

Tekniset tiedot:
Pakkaus:
Pakkauskoko:
Säilyvyys:
Väri:
Käyttölämpötila:
Menekki yksi levityskerros(1):
Lisäkerrokset:
Käytettävissä:
Hoitokäsittely:
kuluttua*

metalliastia
3 litraa
väh. 12 kk, ei saa jäätyä
vaaleanruskea
18 – 25 °C
noin 25 – 50 ml/m²
noin 1 tunti*
noin 24 tunnin kuluttua*
aikaisintaan 4 - 7 päivän

* * 20 °C normaaliolosuhteissa.
(1) Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parkettilattian
ominaisuuksista ja kunnosta.

MAGIC OIL 1K EASY
Pohjan valmistelutyöt:
Hio lattia parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN hiomanauhaa
karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALL-X KITT
kittausaineen ja puupölyn seosta. Jatka hiontaa karkeudella
P80/100, varmista ettei puun päälle jää kittiä. Tee viimeistelyhionta
käyttäen PALLMANN MULTI-HOLE PAD P120 tai hiomaverkkoa
P120. Ennen pintakäsittelyn aloittamista lattian tulee olla pölytön,
kuiva ja vapaa epäpuhtauksista ja hoitoainejäämistä jne.
Työohjeet:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoita
hyvin ennen käyttöä.
Levitä PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY öljyvaha
soveltuvalla välineellä, esim. teräslastalla, tasainen kerros
lattiaan.
Noin 10-30 minuutin kuluttua poista ylimääräinen öljyvaha
punaisella laikalla (tai esim. PALLMANN kiillotuslaikka
beige).
Välittömästi ensimmäisen käsittelyn jälkeen, levitä toinen
kerros PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY öljyvahaa. Poista
ylimääräinen öljy punaisella laikalla noin 30 minuutin
kuluttua. Kiillota lattia valkoisella laikalla. Varmista, ettei
ylimääräistä öljyä jää lattialle.
Noin 20 minuutin kuluttua kiillota lattia vielä kerran
valkoisella laikalla tasaisen lopputuloksen
aikaansaamiseksi.
Eri puulajien ja parkettilaatujen vaihtelevista
ominaisuuksista ja imevyydestä johtuen voi olla tarpeellista
tehdä uusintakäsittely seuraavana päivänä.
Puhdista työkalut UZIN CLEAN BOX puhdistusliinalla.
Jotta lattia säilyisi hyväkuntoisena, suosittelemme lattian
säännöllistä hoitoa PALLMANN MAGIC OIL CARE
hoitoaineella ja puhdistusta PALLMANN CLEAN
puhdistusaineella valmistajan ohjeita noudattaen.
Tarkemmat ohjeet öljytyn puulattian hoito-ohjeesta.
Öljyvahattua lattiaa ei saa peittää ensimmäisten 4 – 7
päivän kuluessa!

Ainemenekki:
Suosittelemme vähintään kahta teräslasta-levityskertaa.
Suositeltava määrä per levityskerta*: 25 – 50 ml/m²
Menekki per litra: 30 – 40 m²
*Aineen menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen kyseessä olevan puulajin imevyydestä ja
puun pinnan ominaisuuksista johtuen.

Tärkeitä huomiota:
 Säilyy
vähintään
12
kuukautta
alkuperäispakkauksessa kun varastointitila on
riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä. Sulje
avattu astia tiiviisti ja käytä niin pian kuin
mahdollista.
 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.
 Rakojen kittaukseen suositellaan PALL-X KITT
kittausainetta.
 Tehdasvalmisteisten parkettien pintakäsittelyn
kohdalla tarkista aina valmistajan ohjeista puun
sopivuus
öljyvahattavaksi
ja
tee
aina
tarttuvuustesti!
 Säännöllinen hoitokäsittely PALLMANN MAGIC
OIL CARE hoitoaineella pidentää lattian
käyttöikää.
 Tarkat hoito-ohjeet dokumentissa ”Hoito-ohjeet
öljytyille puulattioille”.
 Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä
käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja
lattianpäällystevalmistajien
ohjeet
sekä
kansalliset ohjeet ja normit.
 Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe
Lapacho, savutammi ja myös Wenge ja sekä
havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia
hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi
vaikuttuvia aineosia), jotka voivat vaikuttaa
merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan
ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja
tuote-erien moninaisuudesta ja täysin toisistaan
poikkeavista
ominaisuuksista,
tulee
pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus
sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla
puulajille.
 Viisteellisiä
lankkuja
tai
parkettilautoja
käsiteltäessä
ota
yhteyttä
tuotetukeen.
Viisteiden urat on käsiteltävä erikseen.
 Lattia kestää kevyttä käyttöä noin 24 tunnin
kuivumisajan jälkeen.
 Ensimmäinen hoito PALLMANN MAGIC OIL
CARE hoitoaineella voidaan tehdä aikaisintaan
4 – 7 päivä kuluttua.
Käyttöturvallisuus ja ympäristö:
Ei syttyvää. Suosittelemme käyttämään käsien suojavoidetta ja huolehtimaan
hyvästä tuuletuksesta.
Jätehuolto:
Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin,
vesistöön tai maaperään. Tyhjät muovi ja metalliastiat ovat kierrätettäviä.
Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt
nestemäiset tuotemäärät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta
tuotetta ovat rakennusjätettä.
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 työkokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän
omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseen missä sitä
aiotaan käyttää ja että olosuhteet 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
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