Blue Dolphin Onderhoudsolie
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Productomschrijving

Blue Dolphin Onderhoudsolie is een hoogwaardig
product voor het onderhoud van alle houten vloeren
met een oliebehandelijk, zoals Blue Dolphin One Coat
2K Oil en Blue Dolphin Hardwax Oil. Het resultaat is
een vloer met open poriën, duurzame en
waterafstotende afwerking met een zijdematte
uitstraling. Blue Dolphin Onderhoudsolie voorkomt
fysiologische slijtage bij bijvoorbeeld de deuringang.
Dit onderhoud is geschikt voor het jaarlijkse
onderhoud van uw houten vloer.

Product Informatie Blad
Producteigenschappen
Mengverhouding:
Aanraakdroog:
Verbruik:
Verpakking:
Periodiek:

n.v.t.
6 - 12 uur
+/- 75 m²
1L
Jaarlijks

Opslag

Tools

Voor het verwerken van de Blue Dolphin
Onderhoudswas raden wij aan om de Blue Dolphin
Polishdoek te gebruiken.

Op een koele en droge plaats bewaren. Kans op
huidvorming. Als er een huid gevormd is, deze
verwijderen alvorens de onderhoudsolie te
gebruiken. Mogelijk moet de olie gezeefd worden.
Verpakking schoonmaken en recyclen.
Vloeistoffen en lege, schone verpakkingen
weggooien in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften.

Verwerking

Veiligheidsadviezen

1) Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak
goed schoon en stofvrij is.
2) Onderhoudsolie zeer grondig schudden en
doorroeren.
3) Een dunne gelijkmatige laag aanbrengen de Blue
Dolphin Polishdoek of pluisvrije doek.

Wij raden aan om vooraf altijd eerst een test te maken.
Belangrijk: Zorg voor voldoende ventilatie of een
geschikt afzuigapparaat tijdens het drogen.

Met het product doordrenkte doeken, sponzen,
kleding, slijpsel etc. afstorten in een luchtdichte
metalen container of in water bewaren en volledig
laten uitdrogen op een niet-brandbaar oppervlak
(risico van zelfontbranding). Het product zelf is
niet zelfontbrandend, maar wel brandbaar. Bevat
kobaltoctoaat. Kans op allergisering. Schadelijk
voor waterorganismen. Buiten het bereik van
kinderen bewaren. Damp niet inademen.
Uitsluitend gebruiken in ruimtes met voldoende
ventilatie.
Voor meer informatie ga naar www.bluedolphin.nl

Woodcare BV | Blekerstraat 3 | 2222 AN | Katwijk | T: +31 71 72 00 888 | E: info@woodcarebv.nl | www.bluedolphin.nl

