Kiehl-Pflegeöl
Impregnáló olaj az utóápoláshoz
Tulajdonságok
Oldószertartalmú favédőszer, környezetbarát összetevőkkel. Festett, olajozott padlók színei újra
felfrissülnek tőle. Parfümmentes, pigmentmentes, oxigénre megszilárdul, levegőző/szellőző tulajdonsággal
rendelkezik. Könnyen kezelhető, könnyen behatol a burkolatba, gyorsan szárad
(kb. 24 óra).

Összetevők
Természetes olajok és vaxok, száradást segítő anyagok, oldószerek.

Felhasználási terület
Faburkolatokra melyeket már olajoztak. Nem alkalmazható zárt, bevonatolt, vaxolt és filmréteggel
rendelkező faburkolaton.

Felhasználás
Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál
a termék. A padlóburkolat hőmérséklete 10°C és 25°C között legyen. Az alkalmazás és a száradás ideje
alatt a termekben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni tilos! Alkalmazás előtt a KiehlHolzöl-t rázzuk fel! A megszilárdulás ideje alatt (kb. 24 óra) nem terhelhető a burkolat és
tilos felmosni azt.
Ezt követően a fafelületet géppel szárazon kell tisztítani (egytárcsás súrológép,
szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a
gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk. Addig tisztítsunk a géppel, míg a
lerakódott szennyeződéseket a pórusokból ki nem oldottuk; egészen
a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.
Felhasználás: Kb. 250 ml-t vigyünk fel egyenletessen, vékonyan kb. 10 m² felületre és törléshez használt
szőrmedarabbal, laposmoppal azonnal terítsük szét, egymást egyenletesen fedő sávokban. A KiehlPflegeöl-t kb. 30 percig hagyjuk hatni. Az ebben az időszakban keletkező száraz területeket a felületen
lévő Kiehl-Holzöl-lel vonjuk be, s használjuk ehhez az alkalmazott munkaeszközöket. Szükség esetén
Kiehl-Pflegeöl-t adjunk hozzá.
A 30 perc lejárta után a felületen nem beszívódott Kiehl-Pflegeöl-t neoprenlehúzóval (oldószernek ellenálló
neoprén-gumi) a fa felületéről gondosan húzzuk le és tisztítógyapot-kendővel, szemétlapáttal vagy hasonló
eszközzel szedjük fel. A még a felületen lévő leheletvékony faréteget a keményítés előtt teljesen el kell
távolítani. Ehhez egytárcsás súrológépet és fehér pad-et használjunk. A pad-et időben fordítsuk meg, vagy
cseréljük le. Ezzel egy optimális olajfilmréteg keletkezik. A felület egyenletes szárazra-dörzsölésére kell
törekedni. Általában 20 m²-re = 1 Pad (kétoldali) használata szükséges.
A figyelmeztetésekre ügyelni kell!
12 órás száradóidő után javasoljuk, hogy a burkolat zárásaként egytárcsás súrológéppel és
fehér pad-del polírozza a felületet. Így a fugákban stb. megmaradt Kiehl-Pflegeöl
eltávolítható és a kezelt fafelület optimaizálható.
Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a Kiehl-Holzöl-t, Kiehl-Wax-Ex-et használjunk.

Figyelmeztetés: A levegőn száradó olajok reakcióba léphetnek faporral, kendővel, pad-del, és más
nedvszívó munkaeszközzel, a reakció öngyulladáshoz vezethet. Ennek elkerülése érdekében ezeket
a munkaeszközöket, hulladékként -külön, légmentesen elzárt tárolóeszközben kell kezelni. Ezen
kívül a helyi hulladékkezelési szabályokat is figyelembe kell venni.
Anyagszükséglet /m2
Olajozás: 20 - 30 ml-t a fafelület nedvszívóképességétől függően.
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Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatása lehet).
A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat.
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.
A bőrrel való érintkezést kerülendő.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni
az edényzetet vagy a cimkét.

Kiszerelés
2/5 liter kanna kartonban
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