TECHNISCHE FICHE

Maintenance oil - NEW
PRODUCTBESCHRIJVING
Universele sneldrogende olie voor het onderhoud van geoliede houten
oppervlaktes. Doffe of intens gebruikte vloeren worden terug opgefrist
met Ciranova onderhoudsolie. Regelmatige toepassing kan dure en tijdrovende renovaties vermijden

TECHNISCHE GEGEVENS
VISCOSITEIT

+/- 25-30 SEC (DIN 4MM)

VASTE STOFFEN

+/- 29,5% IN GEWICHT

DENSITEIT

+/- 0,87 KG/L BIJ 20°C

GLANSGRAAD

MATT / SATIN

KLEUR

KLEURLOOS / WIT

AANWENDING
Ciranova onderhoudsolie is perfect geschikt voor het onderhouden van
met Hardwaxolie en UV-olie behandelde vloeren, trappen en meubelen.

VOORBEHANDELING
Alvorens het product aan te brengen, het oppervlak reinigen met intensiefreiniger (zeepresten verwijderen), spoelen met water, oppervlak laten
drogen, stofvrij maken.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor parketvloeren de onderhoudsolie dun en egaal aanbrengen, enkele
minuten laten indringen en nadien droogwrijven met een witte pad. Voor
kleinere oppervlakken het product aanbrengen met een pluisvrije doek
en overtollige product verwijderen.
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DROOGTIJD

Bij normale omgevingstemperatuur is het oppervlak droog na +/- 4 uur.
Het behandelde oppervlak de eerste 12 uur niet belasten. Afwijkende
omgevingscondities, zoals lagere temperatuur of hogere vochtigheid, kan
de droging aanzienlijk verlengen.

UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 40-60 m²/l. Verbruik is sterk afhankelijk van het oppervlak en manier
van afwerking. Voor een optimaal resultaat, steeds het overtollige product verwijderen.

NABEHANDELING
Het is aangeraden om het onderhoudsprogramma van Ciranova te volgen
voor een optimale conditie van de vloer.
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova® aan. Voor
periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova®. Bij zware
vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova® gebruikt te worden.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en ongeopende verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte vodden en pads
onderdompelen in water.
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