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IRSA plejende olie

Anvendelse:
Til pleje af oliebehandlede indendørs træ-, bambus-, cotto- og korkoverflader, der udsættes for normal til stærk slitage, og som ikke er  
blevet voksbehandlet. IRSA plejende olie kan anvendes til pleje og rengøring af oliebehandlede overflader (udfør en prøvebehandling).

Arbejdsvejledning/nødvendige arbejdsforberedelser:
Fjern sand og lignende (slibevirkning) med en støvsuger, kost eller moppe. Meget tilsmudsede overflader renses med IRSA sæbebaseret  
rengøringsmiddel eller med IRSA G 88 og skal derefter tørre i mindst 24 timer.

Sådan plejes fladen optimalt (hyppighed alt efter udseende):
Manuel pleje:
Meget stærk tilsmudsning fjernes først tørt eller med IRSA sæbebaseret rengøringsmidddel. Den godt omrystede IRSA plejende olie  
påføres den forimprægnerede IRSA olieklud i små mængder og den tørre overflade tørres af. IRSA plejende olie kan alt efter behov  
(kraftigere tilsmudsning, mat, let gråt udseende) også påføres den tørre overflade direkte og ensartet i små mængder. Efter 10 minutter  
gnides evt. overskydende olie tørt ind med IRSA Blitzboy og den beigefarvede pad.

Maskinel pleje med enkeltskivemaskinen
Meget stærk tilsmudsning fjernes først tørt eller med IRSA sæbebaseret rengøringsmidddel. Den godt omrystede IRSA plejende olie  
påføres den tørre ensartet og i små mængder. Derefter gnides IRSA plejende olie tørt ind med enkeltskivemaskinen og den beigefarvede  
pad. Ved særlig kraftig tilsmudsning anvende den grønne pad. Smuds fjernes straks den løsnes med en fnugfri klud eller IRSA olieklud  
(som f.eks. er lagt under den grønne pad/enkeltskivemaskinen).

Bemærk venligst:
Hvis der opstår matte, slidte steder eller punktvise pletter, kan disse steder blot behandles med IRSA olieklud/beigefarvet pad og IRSA  
plejende olie. Undgå et fugtigt tyndt olielag og oliestænk på fladen! En dannelse af et tyndt lag af IRSA plejende olie ønskes ikke. Sørg for  
god ventilation. Gulvet må ikke betrædes, indtil fodspor ikke længere kan ses, når den ufortyndet påførte IRSA plejeolie er trængt ind. Ilt og  
en temperatur fra +18°C fremskynder tørringen. Tørretiden for IRSA plejende olie, der blev påført ufortyndet og direkte på overfladen, er  
mindst 6 timer (ved +20° C og 55 % rel. luftfugtighed). Efter tørringen efterpoleres overfladen (hvid pad).

Senere efterbehandling med olie:
Under rengøringen med IRSA sæbebaseret rengøringsmiddel fjernes ikke kun smuds men med tiden også IRSA olien fra overfladen.  
Derfor bør overfladen efterbehandles med olie ved behov, f.eks., når træet ser gråt eller mat ud og er blevet for modtagelig for snavs. Til  
efterbehandling med olie bør man anvende den IRSA olie, som allerede blev brugt ved den første behandling. Vær i den forbindelse  
opmærksom på det tilsvarende tekniske datablad og etiketterne på emballagerne for den pågældende IRSA olie.

For vedvarende værdibevarelse skal der gås frem efter IRSA plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede overflader!

Forbrug for en behandling med plejende olie (baseret på erfaring):
Alt efter påføringsmetode ca. 10 - 25 ml / m², dvs. ½ liter IRSA plejende olie rækker til godt 20 m² oliebehandlet flade.

Holdbarhed:
Ca. 10 måneder i godt tillukkede emballager.
Bemærk:
WGK 1, Giscode Ö60, UBA 16440310
Yderligere oplysninger finder du på etikken på emballagen og i sikkerhedsdatabladet.

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og  
fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes  
anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol  og sker derfor udelukkende på dit  ansvar. Vi garanterer selvfølgelig  vores  
produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.
Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.
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