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Omschrijving
Transparante onderhoudsolie voor binnen op basis van lijnolie.

Gebruiksdoel
Bescherming en onderhoud van geoliede houten vloeren en trappen

Voornaamste kenmerken
•

Makkelijk verwerkbaar

•

Water- en vuilafstotend

•

Uitstekende slijtvastheid

Kleur en glans
•

Kleurloos

•

Mat (het aanbrengen van meerdere lagen doet de glansgraad verhogen)

Basisgegevens
•

Dichtheid : ca. 1,0 g/cm³

•

Vaste stof : ca. 26 vol.%

•

Stofdroog na : 1 uur

•

Overstrijkbaar na : 4 uur

•

Belastbaar na : 24 uur

•

Vlampunt : 36°C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Rendement
Theoretisch
rendement: 50 m²/l
Praktisch
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van
het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen
Onderhoud van geolied hout
Reinigen en droog maken. Gebruik voor grondige reiniging SigmaOil Remover.
Afwerken met 1 laag SigmaOil Maintenance. Dunne laag aanbrengen en nawrijven met een droge doek.
Niet belasten of met water behandelen binnen 24 uur na aanbrengen.
Onderhoudsfrequentie : jaarlijks.
Bij zware belasting dient dit onderhoud minstens tweemaal per jaar uitgevoerd te worden.
Voor een duurzame en efficiënte bescherming dienen geoliede oppervlakken regelmatig en correct onderhouden
te worden!
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Ondergrondcondities
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Gebruik voor grondige reiniging SigmaOil Remover.
SigmaOil Maintenance enkele toepassen op houten vloeren en trappen die al voorzien zijn van houtolie (incl. UV
verhardende olie).

Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging minimaal 15°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Instructies voor gebruik
Voor gebruik goed oproeren.
Borstel / verfrol
Verdunning : geen, is gebruiksklaar
Overtollige olie verwijderen met een doek
Machinaal (boenmachine)
Gebruik zachte beige pad
Reiniging gereedschap
Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit
De olie in een dunne, egale laag aanbrengen in de richting van de houtnerf.
Het is niet mogelijk een geoliede vloer af te werken met blanke of dekkende (parket)lak.

Veiligheidsmaatregelen
Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik vanwege risico op zelfontbranding van de in olie
gedrenkte materialen. Doeken en pads kunnen ook bewaard worden in water.
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.

Houdbaarheid
In goed gesloten en originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
PPG Coatings bvba/sprl
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving
wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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