
OLIOPRO

ADESIV S.R.L. Via delle Rose 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIJA
Tel.: +39(0)424-566 406 - Faks: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it
ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

HRANILNO ČISTILNO SREDSTVO ZA OLJENE TALNE OBLOGE
Hranilno čistilno sredstvo za parket, obdelan z oljem/voskom. Očisti in poživi parket, hkrati preprečuje izsušitev 
lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
- Enokomponentno 
- Visok poživitveni učinek
- Prijeten vonj

PODROČJE UPORABE: 
- oljene talne obloge iz masivnega lesa
- oljene večslojne talne obloge
- oljeni leseni elementi na splošno (stopnice itd.)

UPORABA NI PRIMERNA:
- Na surovih podlagah
- Na nelesnih materialih ali na lakiranih talnih oblogah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tekočina
Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C 
(mPa*s): 

400–500

Poraba: Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine
Čas sušenja: Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine
Temperatura uporabe: od +15 do +25 °C
Uporaba/orodje: čista krpa, čistilec za tla
Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje: Steklenice po 1 l

Omejitve uporabe:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Za redno čiščenje OLIOPRO 15 do 20 % koncentracije razredčimo z vodo in ga nanesemo s krpo. Spiranje ni 
potrebno. V primeru trdovratne umazanije (mast, trajni madeži ipd.) nerazredčen proizvod nanesemo z gobo in 
splaknemo. 
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.
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