No1 Invisible Oil Care
U kunt No1 Invisible Oil Care gebruiken voor het onderhoud van alle houten oppervlakken die
afgewerkt zijn met No1 Invisible Oil.
TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN
Reinig het oppervlak met No1 Intensiefreiniger en wacht tot het droog is. Temperatuur van product,
ruimte en vloer moet tussen 15°C-30°C liggen. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het
aanbrengen en het uitharden.
1 De flacon goed schudden voor en tijdens gebruik.
2 Breng een kleine hoeveelheid No1 Invisible Oil Care aan op het hout m.b.v. de WOCA Applicator of
een verfroller. Behandel steeds kleine oppervlakken van max. 20 m² of kleiner.
3 Wrijf het oppervlak zorgvuldig met een witte pad of een katoenen doek; voor grotere oppervlakken
kunt u een éénschijfsmachine gebruiken. Blijf wrijven tot het hout er verzadigd uitziet en het
oppervlak egaal is. Verwijder overtollige olie van het oppervlak met een katoenen doek die
vastgemaakt is rond de pad.
4 Het houten oppervlak mag er niet nat uitzien en er mag geen resterende olie overblijven op het
oppervlak na het inwrijven.
5 Na 6-12 uur kunt u het oppervlak voorzichtig gebruiken; na ong. 3-5 dagen is het volledig uitgehard.
Laat het oppervlak niet in contact komen met water tot het volledig uitgehard is. Doe altijd een
proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en het product.
WOCA Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg van het niet
correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften.
Verbruik = 30-40 m2/l
Bewaren: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht).
Vorstvrij bewaren.
Afval: Afval verwijderen volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval.
VOC: Dit product bevat maximaal 1 g VOC/L. De grenswaarde is 140 g VOC/L (cat. A/i).
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
WAARSCHUWING! Omwille van het risico op zelfontbranding moet al het schuurstof en met olie
doordrenkte doeken onmiddellijk na gebruik in een goed afgesloten vat gevuld met water
opgeborgen worden tot het op een geschikte manier weggegooid kan worden. of u kunt het direct
vanaf onze homepage downloaden.

