
 

Onderhoudsmiddel 

 

 

Magic Oil Care 

Toepassingen: 
 

 
Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik. 
 

Geschikt voor vloeren die zijn geïmpregneerd met Pallmann 
Magic-Oil 2K en Soyabase Plus. 
 

 houten vloeren  

 houten planken  

 parket  

 kopshout  

 massieve delen  

 houten meubelen (massief)  
 

Geschikt voor parket op vloerverwarming. 
 

Eigenschappen / Productvoordelen: 
 

Onderhoudsmiddel dat door een film de geoliede vloer 
beschermt en daarmee de levensduur verlengt. Het uiterlijk en 
gelijktijdig de levensduur van het onderhouden oppervlak blijft 
bij vakkundig gebruik behouden. 
 

 Gebruiksklaar  

 Gemakkelijk te verwerken  

 Slijtvast  

 Antistatisch  

 Bestand tegen huishoudchemicaliën  
 

 

 

 

Technische gegevens: 
 

Verpakking:  kunststof flacon  
Inhoud:  0,75 en 5 liter  
Houdbaarheid:  ca. 12 maanden  
Kleur:  wit  
Eerst keer / verbruik :  ca. 500 ml op 10 liter water  
Beloopbaar:  direct nadat het droog is  
Onderhoud / verbruik :  ca. 200 ml op 10 liter water  
Beloopbaar:  direct nadat het droog is 

Onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud van parket en houten vloeren, behandeld met Magic-Oil 2K en 
Soyabase Plus 

 



 

 

 

Magic Oil Care 

Voorbereiding van de ondergrond: 
 
De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, 
stof of vet. 

Belangrijk: 

 De originele verpakking is, bij matig koele 
opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. 
Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en 
de inhoud tijdig gebruiken.  

 Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C en 
relatieve luchtvochtigheid 65 %. Lagere 
temperaturen en hoge luchtvochtigheid 
verlengen, hoge temperaturen en lage 
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.  

 Bij gebruik volgens de voorschriften vormen 
zich geen lagen.  

 Vlekken en strepen kunnen met Pallmann 
Magic Oil Care (onderverdund) met gebruik 
van een doek of een krasvrije beige pad 
verwijderd worden .  

 Regelmatig onderhoud met Pallmann Magic 
Oil Care verbetert het uiterlijk en de levens-
duur van vloeren met olie en was.  

 
 

Arbeids-en milieubescherming: 
 

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende 
huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen. 
 

 

Afvalverwerking: 
 

Productresten zo mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in het riool, water 
of grond laten komen. Lege, drupvrije kunststofverpakkingen zijn recyclebaar 
(DSD). Verpakking met restinhoud en ook de verzamelde vloeibare productresten 
zijn chemisch afval.  
 
Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.  
 
Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De 
hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en 
verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk econtroleerd 
of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van 
vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van 
twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te 
geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.  
 
Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun 
geldigheid. 
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Verwerking: 
 
 

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen 
en goed schudden.  

2. Eerste onderhoud: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care 
verdunnen met 10 liter water. Met een daarvoor geschikt 
hulpmiddel (pluisvrij) 1 keer licht vochtig (niet nat) in een 
richting over de vloer trekken en laten drogen.   

3. Periodiek onderhoud: Ca. 200 ml Pallmann Magic Oil Care 
in 10 liter water oplossen. Met een spons, lap of multimop 1 
keer vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken 
en laten drogen.  

4. Schoonmaakartikelen na gebruik met water reinigen.  
5. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn 

afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw 
vloer. 
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