PARKETOLIE
Beschrijving
TRAE LYX PARKETOLIE is een impregnerende, beschermende, voedende olie voor onbehandelde
kurkvloeren, houten vloeren en parket. TRAE LYX PARKETOLIE is oplosmiddelarm en daarom
speciaal toepasbaar op plaatsen waar onvoldoende geventileerd kan worden. Vuil en waterafstotend.
Toepassing
Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket-, planken- en kurkvloeren.
Eigenschappen
Kleur:

Blank, door de olie heel licht geel

Glansgraad:

Zijdeglans

Theoretisch verbruik:

Ca. 20 - 25 m²/ltr., sterk afhankelijk van de zuiging van
de ondergrond

Samenstelling:

Een mengsel van natuurlijke plantaardige oliën

Belastbaar:

Na 48 uur bij 15 - 25°C en 50 - 80% R.V.
onder ongunstiger omstandigheden en soms ook bij
drogingsvertragende ondergronden zoals kurk, moet men
rekening houden met langere droogtijden. Ventileren
bevordert de droging.

Verpakking:

750 ml en 2,5 liter

Opslag:

Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte,
ongevoelig voor vorst.

Houdbaarheid in de bus:

2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in
originele onaangebroken verpakking.

Schoonmaken gereedschap:

(gom) terpentijn of terpentine.

Behandeling algemeen
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
Houten vloeren goed glad schuren met schuurpapier in de volgorde van grofte 80-120-180.
Kurkvloeren niet schuren.
Applicatiegegevens
Verwerking:
Voor gebruik de Parketolie goed schudden. Indien van toepassing eerst de plinten behandelen met
een kwast of doek. Vervolgens de vloer in bewerkbare delen behandelen en naar de deur of uitgang
toewerken.
Voor kleine oppervlakken: TRAE LYX PARKETOLIE met kwast of doek dun aanbrengen.
Maximaal 1 uur na het begin van het impregneren met TRAE LYX PARKETOLIE, de overtollige olie
verwijderen met een doek.
Voor grote oppervlakken: TRAE LYX PARKETOLIE gelijkmatig dun aanbrengen met een kwast,
roller of doek. Of de vloer besprenkelen en met behulp van een olie- & wasverdeler de TRAE LYX
PARKETOLIE verdelen en wegtrekken om een mooi gelijkmatig dun oppervlak te krijgen. Eventueel
achtergebleven olie binnen 1 uur met een doek verwijderen. De volgende dag eventuele schrale
plekken besprenkelen met TRAE LYX PARKETOLIE en de hele vloer inwrijven met een doek,
boenblok of een boenmachine met een beige pad.
Voor grote oppervlakken, mechanische verwerking: TRAE LYX PARKETOLIE met een olie- &
wasverdeler dun en gelijkmatig verdelen. De olie 30 minuten laten inwerken. Hierna de nog natte laag
inwrijven met een 20mm dikke beige Pad met behulp van een boenmachine met roterende schijf.
Hiermee zolang doorgaan tot de Pad geen strepen of oneffenheden meer te zien geeft. De vloer is
dan mooi glad en egaal.
Olie is geen lak en mag geen laag vormen omdat anders onregelmatig glanzende plekken ontstaan,
die lang plakkerig blijven en gemakkelijk vuil opnemen. Het is van belang de Parketolie dun aan te
brengen.
Moeilijk verwijderbare vlekken weghalen met een doek met terpentijn (of terpentine). Als de vlekken in
het hout gedrongen zijn hierbij schuurpapier gebruiken. Zwarte schoenstrepen zijn vaak te verwijderen
met een vlakgom. Kale plekken en beschadigingen bijwerken met de producten waar de vloer
oorspronkelijk mee behandeld is.
Belangrijk
* Het is beter twee dunne lagen aan te brengen dan één laag, die achteraf te dik blijkt te
zijn. Het verwijderen hiervan kost veel meer tijd en energie dan het aanbrengen.
* Water, gemorste koffie, thee, wijn etc zo spoedig mogelijk verwijderen.
* Kaal gelopen plekken behandelen met oorspronkelijk gebruikte producten. Indien
de kaal gelopen plekken vergrijsd zijn, deze eerst schuren.
* Kringen wegschuren en behandelen met oorspronkelijk gebruikte producten.
* Krassen in het hout zijn alleen te verwijderen door schuren en behandelen met
oorspronkelijk gebruikte producten.

Het renoveren van bestaande vloeren
Gelakte vloeren
Als de vloer met lak behandeld is, de vloer schoon en vetvrij maken en vervolgens deze geheel
kaalschuren. Als de lak in zijn geheel verwijderd is de vloer gladschuren met schuurpapier 180-220.
Na het gladschuren de vloer opnieuw stofvrij maken en vervolgens kunt u de vloer behandelen met
TRAE LYX PARKETOLIE.

Geoliede vloeren
Indien uw vloer eerder geolied is (d.w.z. de toplaag bestaat uit een olielaag) de vloer goed reinigen
met TRAE OLIE en WAX FLOOR CLEANER. Achtergebleven vlekken, kringen of vergrijsde delen
wegschuren. Als de vloer schoon en stofvrij is kunt u vervolgens TRAE LYX PARKETOLIE .
Veiligheid
In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei
te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik
beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de
gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verfwaren en aanverwante
artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

