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Pinotex Trægulvolie
Natur | Extra hvid

Produktbeskrivelse
Pinotex Trægulvolie er et olieprodukt, der gør træet modstandsdygtigt
og efterlader overfladen slidstærk, smuds- og væskeafvisende, så den
er let at holde. Pinotex Trægulvolie anvendes til grundbehandling af
ubehandlede, afslebne og ludbehandlede trægulve. Pinotex Trægulvolie
tilfører træet en dyb gylden glød, og fremhæver den naturlige overflade
og struktur.
Pinotex Trægulvolie Natur anvendes primært til mørke træsorter og
Pinotex Trægulvolie Extra hvid til lyse træsorter eller ludbehandlet træ.
Behanding af ubehandlede gulve
Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks og sæberester.
Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ. Træet skal være
helt tør inden behandlingen med Pinotex Trægulvolie.
Omrør olien grundigt, og gentag dette med jævne mellemrum under
behandlingen.
Olien påføres bedst med kortluvet malerulle. Fordel olien over et håndterbart område og lad den trække i 15-20 minutter. Hvis træet suger olien
inden for denne tid, påføres ekstra olie.
Poler olien ind i træet med hvid eller gul polérpad. Maskinel polering er
at foretrække.
Overskydende olie aftørres med fnugfrie bomuldsklude. Der må ikke
forekomme blanke områder efter aftørring.
Efter 6-8 timer kan gulvet slutpoleres med Pinotex Trægulvolie eller
Pinotex Plejeolie: Fordel et tyndt lag olie (ca 1 dl. til 8-10m²) med en hvid
polérpad. Overskydende olie aftørres med fnugfrie bomuldsklude
Det behandlede gulv kan betrædes efter ca. 24 timer, men for at beskytte
overfladen optimalt mod slid og snavs, afdækkes gulvet med gulvpap
indtil olien er fuldt afhærdet efter ca. 1 uge.
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Produkttype

Gulvplejemiddel

Anvendelsesområde

Inde

Rækkeevne

Ca.10-15 m²/liter.

Fortynding

Skal ikke fortyndes

Tørretid v. 23°C/50% RF

6 timer

Brugstør

Efter 24 timer

Fuldt afhærdet

5-7 dage

Påføring

Kortluvet malerulle, pensel

Kulør

Natur, Ekstra hvid

Emballage størrelse

1-, 2,5-, 5 liter

Rengøring af værktøj

Penselrens, Min. terpentin

Opbevaring

Køligt, men frostfrit i tæt lukket
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING
Sikkerhedsregler (1993)

0-1

Brandfareklasse

Ingen

Sundhedsfareklasse

Ingen

Miljøfareklasse

Ingen

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.

Vedligeholdelse af tidligere behandlede trægulve
Daglig rengøring: Støvsugning eller med en fugtig, hård opvredet klud
eller moppe. Gulvet vaskes periodisk med Pinotex Oliesæbe. Er træet
blevet tilsmudset eller overfladen slidt, anvendes Pinotex Grundrens og
opfriskes efterfølgende med Pinotex Plejeolie.
Bemærk
OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en luftæt, ikke brændbar beholder og destrueres,
da der er risiko for selvantændelse.

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

