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TUOTEKUVAUS:
MAGIC OIL CARE sisältää aineosia, jotka tuottavat öljyttyä 
pintaa elvyttävän efektin ja palauttavat kitkaominaisuuksia. 
Antaa lattialle suojaavan vaikutuksen. Pidentää 
lisäöljykäsittelyn jaksoittumista ja vähentää 
peruspuhdistuksen tarvetta.
Lisäohje hoitoon:
Öljytyn lattian käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme 
parkettialan ammattilaisen tekemää säännöllistä ja ohjeiden 
mukaista syväpuhdistusta ja hoitokäsittelyä. Tarkemmat 
hoito-ohjeet ja lisätiedot saat alueesi parkettimieheltä.

KÄYTTÖKOHTEET:
Kaikkien PALLMANN MAGIC OIL -tuotteiden sekä MAGIC 
OIL 1K EASY öljyllä käsiteltyjen parkettilattioiden 
säännölliseen hoitoon.

POHJAN VALMISTELUT:
Puhdista lattia PALLMANN FLOOR MOP -mopilla, harjalla tai 
pölynimurilla liasta ja pölystä. Jos pinta on erittäin likainen, 
on suoritettava peruspuhdistus.

TYÖOHJEET:

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:
rasvaa palauttavau

kestävä hoitosuojau

TEKNISET TIEDOT:
Pakkaus: Muovikanisteri
Pakkauskoko: 0,75 ja 5 l
Säilyvyys: väh. 24 kuukautta
Väri: läpinäkyvä, valkoinen

Menekki: Ylläpitohoito: n. 250 ml / 5 litraa vettä 
aina käyttöön laimentamattomana*

Työskentelyolosuhteet: Välillä 18–25 °C, kun suht. 
ilmankosteus on 35–65 %

Käveltävissä: heti kuivumisen jälkeen
Sekoitussuhde riippuu likaisuusasteesta alkaen 250 millilitrasta 5 litraan vettä aina 
laimentamattoman nesteen käyttöön asti.

1. Periodiskt underhåll utförs med PALLMANN FINISH 
CARE (se aktuellt produktdatablad på 
www.pallmann.net).

2. Förpackningen måste ha nått rekommenderad 
inomhustemperatur (20 °C) och skakas väl innan 
produkten används.

3. Späd ca 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE med 5 
liter vatten. Öka koncentrationen eller använd ev. 
outspädd vid starkt nedsmutsning eller grånat trä. 
Applicera jämnt med en fuktig (inte våt) PALLMANN 
MOPP i en riktning (träets riktning) och låt torka.

4. Ytan kan beträdas när den har torkat (ca 1 timme).
5. Rengör verktyg med vatten efter användningen.
6. Exakta instruktioner om rengörings- och skötselintervall 

finns angivna produktens skötselanvisningar.
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TÄRKEITÄ HUOMIOTA:
Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen 
ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhainen lämpötila ja 
korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja 
alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
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Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 
24 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 
40 °C:n lämpötiloille.
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Sulje avatut astiat tiiviisti.u

Hoitoaineitamme erityisesti teollisesti valmistetuilla 
pinnoilla käytettäessä saattaa harvoissa tapauksissa 
esiintyä järjestelmien välisiä ristiriitoja, joka näkyy 
optisena haittana tai heikentyneenä kiinnittymisenä. 
Suosittelemme siksi laatimaan etukäteen pienen 
mallipinnan yhteensopivuuden tarkastamista varten.
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Tahrat ja kerrostumaraidat voidaan poistaa PALLMANN 
CLEAN -puhdistusaineella liinaa käyttäen tai 
naarmuttamattomalla PALLMANN CLEANING PAD 
WHITE -tyynyllä.
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Juuri öljytyt pinnat saa hoitaa PALLMANN MAGIC OIL 
CARE -hoitoaineella vasta loppulujuuden saavuttamisen 
jälkeen.
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Säännöllinen hoito PALLMANN MAGIC OIL CARE 
-hoitoaineella parantaa optiikkaa ja lisää öljytyn ja 
vahatun pinnan käyttöikää.
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Mm. seuraavat saksalaiset normit ja ohjelehdet ovat 
voimassa tai niiden noudattamista suositellaan: DIN 
18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (Parketti- ja 
puupalatyöt).
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Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, 
rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai 
hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät 
voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta fi.pallmann.net | 04.2021
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