SATIN OLJE
KÄHRS SATIN OLJE FOR VEDLIKEHOLD AV OLJEDE TRE
OG PARKETTGULV.
GIR EN BESKYTTENDE HINNE OG VAKKER GLANS.

NOBBnr.: 42462541
Artikkel nr.: 710553

PÅFØRING
Overflaten som skal rengjøres må være fri for skitt og smuss.
1.
2.

3.

4.

5.

Rengjør gulvet med Kährs Cleaner. Bruk en godt oppvridd klut, ikke
hell vann direkte på gulvet. La gulvet tørke.
Fyll nødvendig mengde olje på en spray-flaske og spray på gulvet.
Fordel oljen med en ren klut eller mopp. Arbeid langsmed gulvbordene. Poler gulvet med en ren klut etter 1 time. Dette kan også
gjøres med poleringsmaskin, hvor en skureklut festes under en hvit
poleringspad. Etter 5 timer kan gulvet brukes forsiktig, etter 12 timer
er gulvet klart.
For veldig skitne gulv, påfør en bra mengde olje på gulvet og fordel
det jevnt utover med en garnmopp. Poler gulvet med en grønn pad.
Fjern overskytende olje med en gummi nal eller klut. Poler gulvet
innen 1 time med en skureklut festet over en hvit pad for å fjerne
overskytende olje. Om nødvendig gjenta forrige trinn.
OBS! Det er risk for selvantennelse ved kontakt med organisk
materiale(bomullsfiller, flis osv.). Filler og annet materiale dekket av
olje må umiddelbart etter bruk legges i vann.
Kährs Satin olje kan ikke brukes på gulv som tidligere er behandler
med Kährs Vedlikeholdsvoks eller Refresher.

VEDLIKEHOLDSINTERVALLER
Gjør første behandling rett etter innlegging av gulvet.
I offentlig miljø: 2-3 ganger årlig ved vanlig slitasje.
4-6 ganger årlig ved høy slitasje.
I bolig:
Etter behov.

HELSE OG MILJØ
Kährs Satin olje inneholder N-parafiner. Innånding eller hyppig eksponering
kan være risikabelt. Unngå innånding av damp. Generelle forholdsregler for
kjemiske produkter må vurderes. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, bruk vernebriller og hansker. Ved svelging, kontakt omgående lege og henvis til etikett og
boks. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsblad.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel:
Løsemiddel:
Fasthet i vekt:
Forbruk:
Arbeidstemperatur:
Tørketid:
Rengjøring:
Holdbarhet:
Frostbestandighet:
Helserisk:
Antennelighet:
Emballasje:

Uretanmodifisert alkydharts.
N-parafin
Ca. 22%.
200-300m2/liter ved pålegging
30 – 60 m2/liter ved grovrengjøring med grønn pad og skuremaskin.
14 - 28°C.
Min. 12 timer.
Bruk mineralbasert sprit for rengjøring av verktøy, før olje stivner.
24 mnd. i uåpnet forpakning, ikke eksponert for temperatur over 40°C .
Ja.
Ikke klassifisert
Ikke brannfarlig
0,75 liters stålkanne

