technische fiche

UnIco
Productbeschrijving
Unico is een 1-laags olie van de nieuwste generatie die gebruik maakt
van hernieuwbare natuurlijke oliën. Dank zij zijn speciale technologie
dient er maar één laag aangebracht te worden. De combinatie van
olie met de harder zorgt voor een snelle droging en uitstekende chemische bestendigheden.

Technische gegevens
Viscositeit

+/- 40 sec (Din 4mm)

vaste stoffen

100 % - vos vrij

densiteit

+/- 0,95 kg/l
kobalt-vrij

VOS-VRIJ

VOORBEHANDELING
Schuur het te behandelen oppervlak met korrel 120 – 150 en maak
daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij.

GEBRUIKSAANWIJZIJZING
Meng de olie met de verharder (100/30) en laat het product een 10tal minuten rusten. Een kleine hoeveelheid verspreiden met doek of
boenmachine. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 minuten met een doek of een boenmachine.
Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen.

DROOGTIJD

1L

*VOS-VRIJ*

Na +/- 24 uur afhankelijk van de houtsoort en de omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid,..), kan het oppervlak in gebruik genomen worden.

UITSTRIJKVERMOGEN
40-60 m²/liter en dit per aangebrachte laag.

NABEHANDELING
Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor
periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij
intens vuil dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te
worden. OPGELET : UNICO is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken.
Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be
ciranova@ciranova.be

PRODUCTINFORMATIE
Houdbaarheid : 1 jaar in originele en goed gesloten verpakking.
Vorstvrij bewaren
Potlife na toevoeging van de verharder : +/- 3 uur.

BIJZONDERE MELDINGEN
Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en vodden dient men onder te dompelen in water.

