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Technische fiche           06/06 
 
 

IRSA Onderhoudsolie 
 
 
Toepassingsgebied: 
Voor het onderhoud van alle normaal tot zwaar belaste geoliede oppervlakken van hout, bamboe, of kurk 
binnenshuis, die niet worden gespoeld. IRSA Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het onderhoud van alle 
geoliede oppervlakken (teststrook aanbevolen). 
 
Gebruiksaanwijzing / Noodzakelijke voorbereidingen: 
Zand of dergelijke (schurende stoffen) verwijderen met stofzuiger, borstel of zwabber.  Bijzonder verontreinigde 
oppervlakken reinigen met IRSA G88 en daarna minstens 24 uren laten drogen. 
 
Zo behandelt u de oppervlakken optimaal (frequentie afhankelijk van de vervuiling): 
Manuele toepassing: 
De IRSA Onderhoudsolie goed schudden en fijn gedoseerd met de sproeifles aanbrengen op het doek of op de 
oppervlakken en na 10 minuten inwerktijd met de IRSA Blitzboy / beige pad droog inwrijven.  Hierna mogen er 
geen oliespatten en geen vochtige oliefilm meer overblijven op het oppervlak!  Deze blijven anders lang kleverig! 
Machinale toepassing: 
IRSA Onderhoudsolie goed roeren of schudden en fijn gedoseerd aanbrengen op de oppervlakken en met behulp 
van de machine / beige pad droog inwrijven.  Voor sterk vervuilde oppervlakken gebruikt u het groene IRSA pad.  
Het losgemaakte vuil onmiddellijk opnemen met behulp van een goed absorberende dweil (b.v. onder de machine 
met het groene pad) of een IRSA oliedoek. 
 
Als er zich matte, afgelopen gedeelten of vlekken voordoen, deze plaatsen gewoon met IRSA Onderhoudsolie 
(b.v. met behulp van een pluisvrije vod) nabehandelen. 
 
Er mogen geen oliespatten en geen vochtige oliefilm meer overblijven op het oppervlak!  Deze blijven anders lang 
kleverig! 
 
Waarop u moet letten als u klaar bent: 
Zorg voor een goede verluchting boven het vloeroppervlak (deur openzetten).  Zuurstof en een temperatuur 
boven 18°C bevorderen het droogproces.  Droogtijd minstens 6 uren.  De vloer zolang niet betreden, om te 
voorkomen dat er voetsporen zouden achterblijven op het oppervlak. 
Gedurende deze periode tegen water beschermen! 
Daarna met het witte pad napolieren. 
Om een duurzaam effect te bekomen, onze IRSA Natuurgamma Onderhoudsrichtlijnen naleven! 
 
Verbruikswaarden voor een behandeling met Onderhoudsolie (volgens ervaring): 
Ongeveer 25 ml/m², ofwel 1/2 liter IRSA Onderhoudsolie voor 20 m² geolied oppervlak. 
 
Het bevat vetzuren, C6-19, vertakt, kobalt(II)-zouten, 2-butanonoxime. Kan allergische reacties veroorzaken. 
Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar. 
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Veiligheidsfiche op aanvraag voor professionele gebruikers verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter 
slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn 
voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze 
controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze 
producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe “technische fiche” verliest het voorgaande zijn geldigheid. 


