Color Hardwas-olie Classic

Produkt informatie

Gekleurde vloerolie op basis van plantaardige oliën en wassen
Eigenschappen
goede slijtweerstand, waterafstotend, bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen,
melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160
en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71. Floorservice Color Hardwas-olie
Classic verdiept de natuurlijke structuur en geeft de behandelde oppervlakte een gekleurde
uitstraling.
Toepassing
Voor alle soorten parket-en plankenvloeren, als impregneer of afwerking.
Inhoudstoffen: ricineenolie, natuurhars-ester, isoparaffine, safloerolie, kaolin, colloïdale
klei, microwas, kiezelzuur, zinkcarbonaat, cobalt-, zirconium-, zink- en mangaan-octoaat als
droogstoffen, kleurpigmenten.
Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16ºC.
Droogtijd: 8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie.
Uithardingtijd: 10 dagen.
Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 12 - 15 m2 bij twee lagen of 24 - 30 m2 bij een enkele laag.
Reiniging gereedschap: met Floorservice Parketreiniger.
Opslag: Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid
voor hernieuwd gebruik verwijderen.
Veiligheidsadvies: Met Color Hardwas-olie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van
zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.
Reiniging: Floorservice Parketreiniger.
Onderhoud: Floorservice Onderhoudsolie.
ChemVOCVerfV : 390 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 400 g/l - cat. A/e)
Kleuren: 24 kleuren
Verpakking: 250 ml, 1 liter
Verwerking
Voor gebruik goed roeren.
Color Hardwas-olie Classic is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste
schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn. Color
Hardwas-olie Classic dun en gelijkmatig met de speciale vloerborstel, mop of spatel aanbrengen.
Na 10 tot max. 15 minuten met een éénschijfsmachine en een dik wit kussen inpolijsten en
de eventueel overtollige olie met een viltkussen verwijderen. Na een droogtijd van 8 - 12 uur
(afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie) een tweede laag aanbrengen. In geval
van sterk zuigende ondergronden eventueel een derde laag aanbrengen.
Bij exotische houtsoorten (o.a. Iroko, Kambala, Jatoba, Merbau en Afzelia) maar één laag
aanbrengen, anders kan het tot vertraging van de droogtijden komen. Eventueel na drie weken
met Floorservice Onderhoudsolie (naturel of Color) nabehandelen.
Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide
testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen
en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.
01.10.2009

Overmat Industries b.v. Scharlo 11 | NL-5165 NG Waspik | The Netherlands | Tel: +31 (0) 416 31 77 88 | Internet: www.overmat.nl

