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Lecol OilCare OH22 is een watergebaseerde onderhoudsolie, klaar voor gebruik, oplosmiddelvrij en 
vrij van zepen. Het product geeft een uitstekend resultaat en behoudt de matte optiek van geoliede 
vloeren. Ideaal als u geoliede vloeren geheel of gedeeltelijk moet onderhouden.  
 
 
Toepassing 
 
Lecol OilCare OH22 is geschikt voor met oxidatief drogende olie geïmpregneerd parket- en andere 
houten vloeren die voldoende onderhoudolie kunnen opnemen. Lecol OilCare OH 22 is niet  geschikt 
voor vloeren behandeld met hardwasolie, UV geoliede vloeren of gelakte vloeren. 
 
 

Technische gegevens 
 
Droogtijd:  Begaanbaar naar Ca. 4-6 uur. Vol belastbaar na droging overnacht. 
Materiaalverbruik:  Ca. 1 ltr per 30-100 m2. 
Verpakking:  Doos à 15 flacons, 1 liter/flacon. 
Houdbaarheid:  Lecol OilCare OH22 altijd in originele gesloten verpakking vorstvrij boven 
  5 ºC bewaren. Het product voor verwerking laten acclimatiseren 
Verdunnen:  Product niet verdunnen, is klaar voor gebruik 
 
Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van  kinderen houden en niet in de afvoer 
laten verdwijnen.  
 
Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking of onder water bewaren. Door het gehalte aan 
drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbrandin g!!  
 
 
Verwerking   
 
Opbrengen    
Alleen bij kamertemperatuur verwerken. 
 
Kant-en-klaar parket met oxidatief drogende olie behandelde vloeren of in het werk geoliede vloeren 
stofvrij maken en Lecol OilCare OH22 dun en gelijkmatig opbrengen. Overvloedig materiaal 
egaliseren, plasvorming vermijden. Vloeren met vastzittende vervuiling eerst reinigen met Lecol Soap 
Naturel OH23. Na volledige droging Lecol OilCare OH22 aanbrengen. 
 
Bij een gebruikte vloer die vervuild is, eerst reinigen met Lecol Intense Cleaner OH27. Eventueel 
machinaal reinigen met behulp van een licht schurende pad (beige/groen). Na volledige droging Lecol 
OilCare OH22 aanbrengen.  
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Op geoliede vloeren die geen olie opnemen (hardwas olie, UV-olie) kan gebruik van de Lecol OilCare 
OH22 tot ongewenste resultaten leiden. In zo’n geval adviseren wij de Lecol WaxCare OH39 toe te 
passen. 
 
Wekelijks onderhoud: Regelmatig licht vochtig reinigen: Na 2 dagen licht vochtig afnemen met Lecol 
Soap Naturel OH23 of Lecol Clean OH49. 
 
Periodiek onderhoud: Voor het na-impregneren en optische verdieping: Lecol OilCare OH22 
 
Grondig reinigen: voor het verwijderen van sterke vervuiling: Lecol Intense Cleaner OH27 
 
 
Gebruiksfrequentie  
 
Afhankelijk van de vervuiling en de gebruiksintensiteit: gemiddeld 5-12 maal per jaar.  
 
 
Bijzondere opmerking: 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 04.12 
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