ROYL ONDERHOUDSOLIE BLANK | Product Informatie Blad
Onderhoudsolie voor geoliede oppervlakken. Op basis van
plantaardige oliën. Prettig verwerkend en sneldrogend.
Zeer geschikt voor het onderhouden, opfrissen en herstellen van
alle met olie behandelde oppervlakken, zoals parket- en
plankenvloeren, meubelen, tafel- en werkbladen, etc.
ROYL ONDERHOUDSOLIE is geurarm, zeer diep indringend en zeer
goed vuil- en waterafstotend.
Eigenschappen
- Op basis van plantaardige oliën.
- Water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken.
- Kan worden gekleurd
- Hoog rendement
- Makkelijk verwerkwaar en snel drogend
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Samenstelling
Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke
en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:
Bindmiddel:
Droogmiddel:
Verdunning:

Mengsel van plantaardige oliën
Kobalt-vrij
Aromaatvrije verdunner

ROYL ONDERHOUDSOLIE bevat gekookte lijnolie en andere
onverzadigde, drogende oliën die harden (oxideren) in een
reactie met zuurstof. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige
olie met een sterk hout-indringend en vocht-beschermend
vermogen.

Profiel
- Sterk impregnerend, houtvoedend, sneldrogend.
- Polymeriseert in een reactie met zuurstof tot een taaie, dichte
bescherming.
- Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch
oplaadbaar.
- Laat zich ook handmatig makkelijk verwerken.

Verpakking:

1 l blik

Rendement:

ca. 60 – 100 m /liter, sterk afhankelijk van
de staat van de ondergrond.
Licht belastbaar na ca. 6 – 12 uur
Volledige uitharding na ca. 2 – 3 dagen
Enkele dagen wachten met vochtig reinigen.
Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV,
normale verwerking en voldoende
ventilatie.
Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur
lager dan +5°C en een RLV > 80%
Ca. 572 g/l

Droging:

VOS-gehalte:
Houdbaarheid:

2

in gesloten verpakking minimaal 2 jaar
houdbaar. Mits goed afgesloten en koel
bewaard.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor ROYL
ONDERHOUDSOLIE bij standaard omstandigheden.

.
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Ondergrond
Het geoliede oppervlak zo nodig vooraf grondig reinigen met
ROYL INTENSIEVE REINIGER.
Gereedschap
Kan o.a. worden aangebracht met een spons of doek.
Kleuren
Hoewel in het normale onderhoud veelal niet nodig, kan ROYL
ONDERHOUDSOLIE desgewenst worden aangekleurd met COLOR
FOR OIL kleurpigment voor olie (½ blikje per liter)
Kleinere oppervlakken: Sprenkel wat ROYL ONDERHOUDSOLIE
op een doek, inwrijven en daarna met katoenen doeken
droogwrijven.
Grotere oppervlakken:
Stap A-VERDELEN: Dun aanbrengen. Op sterk zuigende plaatsen
direct nogmaals aanbrengen. 20 minuten laten intrekken.
Stap B-INWRIJVEN: Rustig inwrijven met een stevige pad.
Overtollige olie van de vloer verwijderen.
Stap C-DROOGWRIJVEN: Volledig droogwrijven met katoenen
doeken.
Let op: Onvoldoende droogwrijven kan leiden tot glansplekken,
kleverigheid en vuilaanhechting.
Omstandigheden
Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur beneden +5°C en/of
een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie.
Droging
Licht belastbaar na ca. 6 – 12 uur
Volledige uitharding na ca. 2 – 3 dagen
Droogtijden gelden bij 20°C en 65 % RLV, normale verwerking en
voldoende ventilatie. Onder ongunstiger omstandigheden
rekening houden met langere droogtijden. Niet op een vloer
lopen zolang de olie nog niet volledig droog is.
Rendement
2
Ca. 60 – 100 m /liter, maar dit is sterk afhankelijk van de staat
van de ondergrond.

Levervorm
1 l blik
Opslag/transport
Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten verpakking. Ten minste
houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt
houdbaar.
Veiligheid
Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik
beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken
tijdens verwerking. Buiten bereik van kinderen bewaren. Deze
stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Zie voor meer
informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad
Product bevat drogende olie. Doeken, sponzen, e.d. met drogende
olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of
onder water bewaren.
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