
Produktbeskrivelse

Pinotex Plejeolie anvendes til pleje og opfriskning af trægulve, der er 
grund- eller efterbehandlede. Pinotex Plejeolie, Natur, anvendes til alle 
typer træ, men er specielt velegnet til mørke træsorter.

Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.  

Rengør gulvet med Pinotex Grundrens - Træ. Gulvet skal være helt tørt før 
videre behandling. Pinotex Plejeolie påføres manuelt med kortluvet maler-
rulle eller pensel og efterfølgende poleres med polerpad.

Ved maskinel polering kan olien hældes i hullet midt på polerpaden og 
fordeles med maskinen.

For begge påføringsmetoder gælder det, at der forsættes til olien er 
poleret godt ned i overfladen. Overskydende olie aftørres umiddelbart 
efter med fnugfrie bomuldsklude. Overfladen skal herefter være helt fri for 
overskydende olie.

Vedligeholdelse
Almindelig rengøring foretages med Pinotex Oliesæbe Natur, der både 
rengører og vedligeholder gulvet. Er gulvet blevet kraftigt tilsmudset eller 
er overfladen let slidt, anvendes Pinotex Grundrens - Træ til grundrengø-
ring og efterfølgende opfriskes gulvet med Pinotex Plejeolie.

Bemærk

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, læg-
ges straks efter brug, i en luftæt, ikke brændbar beholder og destrueres, 
da der er risiko for selvantændelse.
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Produkttype: Plejemiddel til gulve
Anvendelsesområde: Indendørs 
Rækkeevne: Ca. 40-50 m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Fortynding: Skal ikke fortyndes 
Påføring: Kortluvet malerulle, pensel
Kulør: Natur, Ekstra hvid
Emballage størrelse: 1-, 2,5, 5 L
Rengøring af værktøj: Penselrens el. Min. terpentin
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 0-1 

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, 
samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/
flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt 
støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og 
øjenværn.
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