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Parquet Oil Refresh NEUTRAL   
VZDRŽEVALNO OLJE ZA OLJEN PARKET 
 
Parquet Oil Refresh je že pripravljena mešanica naravnih olj in voskov, primerna za 
enostavno in hitro vzdrževanje katerekoli oljene površine v notranjih prostorih. Posebej 
učinkovita je za lokalno obnavljanje naoljenega parketa na območjih, ki so sčasoma postala 
obrabljena. Parquet Oil Refresh vsebuje posebne voske, ki zagotavljajo dobro površinsko 
odpornost tako mehansko kot tudi odpornost na kemikalije, ki se uporabljajo v 
gospodinjstvu.  
  

Tehnični podatki 
 

Kemično-fizikalne lastnosti (20ºC – 60% R.V.) 

Izgled Brezbarvno olje  Specifična masa 0,900 g/cm3 

 
Mešalno razmerje in časi (20ºC – 60% R.V.) 

Čas vtiranja olja 15 – 20 min  Pohodnost 4 – 5 h 

Poliranje 12 – 24 h    

 
Tehnični podatki (20ºC – 60% R.V.) 

Poraba 50-60 m2/lt  Temperatura ob nanosu > + 10°C 

 
Shranjevanje & Oznake 

Shranjevanje v zaprti 
originalni embalaži pri 
sobni temperaturi 

  
12 mesecev 

 
 Simboli  nevarnosti  Brez  

Pakiranje Pločevinka 1 L  Čiščenje orodja 
Diluente RMD/91  
ali Agrosolv 

Uporaba 
Površino, ki jo nameravate naoljiti najprej očistite z vlažno krpo, po potrebi uporabite čistilno sredstvo 
za oljene površine Parquet Oil Cleaner. Počakajte, da bo površina povsem suha. Pred uporabo 
vzdrževalno olje Parquet Oil Refresh dobro pretresite. Olje v manjši količini enakomerno nanesite na 
površino s pomočjo krpe ali čopiča in ga vtrite s belim filcem in polirnim strojem. Po 15 – 20 minutah 
obrišite odvečno olje s površine in tla spolirajte. Za lepši in bolj sijoč izgled se priporoča poliranje 
naslednji dan.  
Opombe 

 Čiščenje z vodo in čistili se odsvetuje vsaj 2 tedna po oljenju, da se olje povsem utrdi. 
 Uporaba olja Parquet Oil Refresher ni primerna za lakirane površine. 
 V času nanašanja olja prostor dobro prezračite. 
 Čas sušenja je odvisen od relativne zračne vlage in temperature v prostoru. 
 Za občasno vzdrževanje se priporoča uporaba loščila Parquet Polisher. 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati navedbe na etiketah in pred uporabo 
pregledati  varnostne liste.  
OPOMBA:PRI KRPAH IN SPUŽVAH, KI SO PREPOJENE S PROIZVODOM, LAHKO PRIDE DO SAMOVŽIGA! TEMELJITO 
JIH NAMOČITE V VODI, PUSTITE DA SE POSUŠIJO IN JIH ODVRŽITE V SKLADU Z VELJAVNO  ZAKONODAJO. 
 
Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
OPOZORILO:  Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu so informativne narave in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo.  
REV-2 21-11-2012.  Ta tehnični list nadomešča predhodno verzijo. 


