Onderhoud
Productblad

Onderhoudsolie
another product from vesting lab.

KENMERKEN

TOEPASSINGEN

- Draagt bij aan het in stand
houden van de slijtlaag
- Vuil- en vochtwerend
- Behoud van originele,
natuurlijke en frisse uitstraling
van het houten oppervlak

- Met (hard)wasolie of UV olie
behandelde oppervlakken
- Ook eenvoudig plaatselijk
te gebruiken zonder
glansverschillen

KWALITEITEN
- Universele onderhoudsolie welke te gebruiken is op alle met (hard)
wasolie of UV olie behandelde houten oppervlakken

Vesting Onderhoudsolie is bedoeld voor
het onderhoud van houten oppervlakken
voorzien van olie of (hard)wasolie en zorgt
voor een uitstekende beschermlaag.
U voorkomt slijtage op veel gebruikte
oppervlakken en deze blijft ook optimaal
beschermd tegen vocht en vuil. Dit product
is ook geschikt om bij krassen en slijtage
de vloer plaatselijk bij te werken.
De Vesting levert alle benodigde onderhouds-, reinigings-,
service- en reparatieartikelen die nodig zijn ter
ondersteuning van houten oppervlakken behandeld met
(hard)wasolie of UV olie. Vesting Onderhoudsolie is
uitermate geschikt voor een regelmatige opfrisbeurt van
de vloer of onderhoud van de meest belopen plaatsen.
Vesting producten staan bekend om hun uitstekende
slijtvastheid en goede waterbestendigheid.

KLEUREN

VERPAKKINGEN

- Naturel
- Wit

- 20 x 1 ltr.
- 4 x 2,5 ltr.
- 4 x 5 ltr.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding: Voor gebruik goed schudden.
Het oppervlak moet vuil-, vet- en stofvrij zijn.
Gebruik hiervoor Vesting Intensiefreiniger.
Let op! De verwerkingstemperatuur mag niet
lager zijn dan 15 °C.
Verwerking: Vesting Onderhoudsolie is
gebruiksklaar. De ondergrond moet droog,
stof- en vetvrij zijn. Onderhoudsolie dun en
gelijkmatig aanbrengen en eventuele
overtollige Onderhoudsolie direct verwijderen
met een pluisvrije doek.

Onderhoudsadvies
Afhankelijk van het gebruik van de vloer
raden wij aan om 2 à 4 maal per jaar de vloer

te voorzien van een laag Onderhoudsolie.
Deze voedt de vloer en zorgt ervoor dat de
toplaag in stand blijft. Zorg ervoor dat u de
vloer voor het aanbrengen van de
Onderhoudsolie schoonmaakt met Vesting
Intensiefreiniger.

Droogtijd
6-12 uur (afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en ventilatie).
Verbruik
1 liter = ca 80-100m².
Opslag
Droog en koel bewaren.

Vesting Wasolie is tevens onderdeel van
het Vesting Onderhoudspakket
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