TECHNISCHE FICHE

Wasolie
PRODUCTBESCHRIJVING
Mengsel van natuurlijke oliën, harsen en wassen ter bescherming
van parket.
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AANWENDING
Voor het inoliën van houten oppervlakten.

VOORBEHANDELING
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Vooraf het te behandelen oppervlak schuren met korrel nr. 100,
en nadien stofvrij maken. Reeds behandelde parketten volledig
kaal schuren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng de Wasolie aan met rol of vod en veeg de olie gelijkmatig
uit. Laat de olie 1 uur inwerken en behandel nadien met boenmachine en witte polierpat tot de vloer volledig droog is. Veeg
nadien het oppervlak nog eens na met een droge vod of doek.
Eventueel kan na 24 uren een tweede laag aangebracht worden.

DROOGTIJD
De eerste 24 uren niet belasten! De eerste maand niet met water
behandelen! De optimale hardheid wordt na 3 weken bereikt.

UITSTRIJKVERMOGEN
20 m2/l ; voor nieuwe vloeren.
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.

NABEHANDELING
Maandelijks onderhouden met Parketzeep Ciranova®. Moet jaarlijks onderhouden worden met Onderhoudsolie Ciranova® of Oil
Refresh Ciranova®. Bij zware vervuiling dient Intensief Reiniger
Ciranova® gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE
Bestaat in een naturel, witte, grijze en rustieke versie geeft een mat
uitzicht.

BIJZONDERE MELDINGEN

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

De WASOLIE is biologisch volledig afbreekbaar. Indien een wasbehandeling gewenst wordt, kan op de Wasolie Ofwel Vloeibare
Parketwas Ciranova® ofwel Parketwas Ciranova® gebruikt worden.
Gebruikte vodden en schuurpats moeten na gebruik onmiddellijk
in water gegooid worden om zelfontvlambaarheid tegen te gaan.
De aanwezigheid van lijnolie in het systeem veroorzaakt deze
maatregel.

