
Metoda czyszczenia
Olejowanie bazowe i późniejsze (impregnujące) z
Kiehl-Basic-Oil

Oleje impregnujące wnikają głęboko w powierzchnię parkietu, podkreślają jego kolorystykę
i zachowują naturalną optykę drewna. Olejowanie impregnujące nadaje się zarówno do pielęgnacji
bazowej powierzchni drewnianych nie poddanych wcześniej obróbce, jak i do pielęgnacji
późniejszej parkietu wcześniej olejowanego impregnująco. Przed nałożeniem Kiehl-Basic-Oil
czyszczone powierzchnie muszą być profesjonalnie i odpowiednio przygotowane. Podczas
utwardzania nie wolno chodzić po powierzchni i nie należy jej myć na mokro.

Czas utwardzania:

Olejowanie bazowe: 2–3 dni

Olejowanie późniejsze (kolejne): ok. 24 godziny

Krok 1: Czyszczenie na sucho
Przed nałożeniem oleju impregnującego, musisz
najpierw wyczyścić powierzchnię w procesie mycia
na sucho i przygotować ją w ten sposób do dalszych
zabiegów pielęgnacyjnych.

Krok 2: Zabezpieczenie powierzchni
sąsiadujących
Sąsiadujące powierzchnie, meble, inwentarz,
szyby kablowe itp. przykryj folią, a folię przymocuj
wodoodporną, nie pozostawiającą śladów taśmą
klejącą.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 3: Narzędzia do nakładania oleju:
baranek, wałek do oleju, podwójna szpachelka

Krok 4: Nałożenie Kiehl-Basic-Oil
Wylej ok. 250 ml oleju impregnującego na podłogę i
natychmiast rozprowadź go na ok. 10 m² powierzchni
równomiernie cienką warstwą. Pozostaw produkt na
ok. 30 min., aby zadziałał. Powstające w tym czasie
suche miejsca koniecznie pokryj olejem rozłożonym
na podłodze lub w razie potrzeby dolej oleju z kanistra.
Przez cały czas używaj tych samych narzędzi pracy.

Krok 5: Zebranie nadmiaru produktu
Kiehl-Basic-Oil, który po ok. 30 min. nie wniknął w
strukturę drewna musisz koniecznie usunąć z podłogi!

Nadmiar produktu zbierz za pomocą ściągaczki
neoprenowej odpornej na działanie rozpuszczalników i
usuń ściereczką z wełny lub zwykłą. Resztki produktu
rozprowadź suchym mopem!

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 6: Wytarcie powierzchni do sucha i
ostateczna obróbka
Po usunięciu nadmiaru oleju impregnującego wytrzyj
do sucha pozostający jeszcze na powierzchni cienki
film oleju za pomocą maszyny jednotarczowej i
białego pada polerującego ((Finish-Pad). Przyciśnięty
do powierzchni ręcznik papierowy nie powinien
odbić żadnego śladu oleju. Po 6 godzinnym czasie
wysychania powtórz "Krok 6"!

Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą
w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami,
padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić
do samozapłonu. Dlatego też akcesoria te należy
nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym
pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych
przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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