4989.025 KITCHENWARE OLIE
VOC free

OMSCHRIJVING
Geschikt voor materialen die in contact komen met voedsel, zoals keukentafels, slakommen. Keukengereiolie is ontwikkeld voor onbehandelde of eerder geoliede / geschuurde houten oppervlakken. De
olie maakt het oppervlak zeer water- en vuilafstotend.
HOE GEBRUIKEN
Voorbereiding van het oppervlak
Als het oppervlak bijzonder glad is, schuur het oppervlak dan met schuurpapier korrel 180. Zorg ervoor dat het hout droog is en vermijd vuil of vet. Laat het tafelblad na het reinigen minimaal 8 uur
drogen.
Gebruik
Roer de inhoud van het blik goed voor en tijdens gebruik. Breng met een kwast een geschikte hoeveelheid olie aan in een gelijkmatige, voldoende laag. Wacht ongeveer. 20-30 minuten bij 20 ° C terwijl de olie het hout binnendringt. Schuur het hout indien nodig terwijl het oppervlak nog nat is.
Schuur nat in de lengte van de houtnerf met schuurpapier 320-400 korrel. Veeg vervolgens alle overtollige olie af met een pluisvrije katoenen doek. Laat geen overtollige olie op het oppervlak achter.
Poets het hout zorgvuldig met een wit polijstkussen, dat zorgt voor een slijtvaster oppervlak. Herhaal de behandeling op sterk adsorberende oppervlakken. Volledige uitharding na 24 uur bij 20 ° C.
Laat het tafelblad niet nat worden tijdens het hardingsproces.
Onderhoud
Gebruik keukengereiolie zo vaak als nodig om het hout in zijn oorspronkelijke schoonheid te herstellen. Zorg voordat u met de onderhoudsprocedure begint dat het hout schoon is en laat het oppervlak
minimaal 8 uur drogen.
OPSLAG
Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats en houd de container gesloten wanneer deze niet
wordt gebruikt. Uit de buurt houden van hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen.
WAARSCHUWING
Zaagsel, katoenen doek, papier en soortgelijke producten gedrenkt in vloeibaar product en in een
dergelijke staat laten, kunnen spontane ontbranding veroorzaken. Zorg daarom in geval van aanwezigheid van deze te reinigen materialen voor voldoende ventilatie van de ruimtes om het product
snel te laten drogen of maak het nat met water voordat u het weggooit.
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4989.025 KITCHENWARE OLIE
VOC free

EIGENSCHAPPEN

VERPAKKING

Vorm

Vloeistof

Geur

Geurloos

4989.025

Dichtheid

0,930 kg / lt

Opbrengst

8-12 m² / Lt, afhankelijk van
de adsorptiesnelheid van
hout

Toepassing

met een kwast, roller of

Volledig droog

24 uur

250 ml

Reiniging van gereedschap
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