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PRODUKT BESKRIVNING:
MAGIC OIL CARE innehåller ingredienser som har en 
återfettande och halkskyddande effekt. Denna effekt ger ett 
hållbart, vårdande skydd. Intervallen mellan grovrengöring 
och inoljning förlängs.
Skötselråd:
För att förlänga livslängden på oljade parkettgolv bör en 
fackman regelbundet grovrengöra och olja in golven 
professionellt. Din parkettläggare har exakta 
skötselinstruktioner och mer information.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rengöringsmedel för regelbunden användning på alla 
parkettgolv som oljats med PALLMANN MAGIC OIL-
produkter eller behandlats med SOYABASE PLUS.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:
Avlägsna smuts och damm från golvet med PALLMANN 
MOPP, tagelborste eller dammsugare. Om ytan är mycket 
smutsig måste den först grovrengöras.

BEARBETNING:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
Återfettande effektu

Hållbart, vårdande skyddu

TEKNISKA DATA:
Förpackning: Plastdunk
Förpackningsstorlek: 0,75 och 5 l
Förvaringstid: min. 24 Månader
Färg: transparent, vit

Åtgång: Periodiskt underhåll: c:a 250 ml/5 l 
vatten till outspädd*

Optimala 
arbetsförhållanden:

vid 18 – 25 °C, och en relativ 
luftfuktighet på > 35 % och < 65 %

Kan beträdas: direkt efter torkning
*Blandningsförhållandet beror på nedsmutsningsgraden på 250 ml till 5 liter vatten, upp till ren 
användning.

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.

MAGIC OIL CARE
Vård för oljade parkettgolv som har behandlats med MAGIC OIL-produkter
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VIKTIG INFORMATION:
Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en 
relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %. Låga 
temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, 
resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar 
torktiden.

u

Originalförpackningen kan lagras i minst 24 månader 
om den lagras på en torr plats. Skyddas mot 
minustemperaturer och temperaturer över 40 °C.

u

Brutna förpackningar ska förslutas tätt.u

När våra rengöringsmedel används, särskilt på 
industriellt tillverkade ytor, kan det i sällsynta fall finnas 
skillnader mellan systemen, vilket kan inverka på ytans 
utseende eller minska vidhäftningen. Därför 
rekommenderar vi att du först testar på en provyta för 
att säkerställa kompatibiliteten.

u

Fläckar och klackmärken kan avlägsnas med lite 
PALLMANN FINISH CARE på en duk eller med 
PALLMANN RENGÖRINGSPAD VIT.

u

Nyoljade ytor får inte behandlas med PALLMANN 
MAGIC OIL CARE innan de har nått full styrka.

u

Regelbunden skötsel med PALLMANN MAGIC OIL 
CARE håller ytorna snygga och förlänger deras 
livslängd.

u

Bl.a. nedanstående standarder och faktablad gäller 
också och ska beaktas särskilt: DIN 18356 ”Parkett- och 
kubbarbeten”.

u
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Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används 
tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten 
används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla 
tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats se.pallmann.net | 04.2021
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