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Opis produktu  

Olej pielęgnacyjny przeznaczony do olejwanych podłóg drewnianych i parkietu, z otwratymi 
porami. 
 
Zastosowanie 

Do olejowanych parkietów i podłóg drewnianych. Środek pielęgnacyjny do olejowanych 
manualnie parkietów i podłóg drewnianych; także podłóg drewnianych z elementów 
fabrycznie pokrytych olejami oksydacyjnymi, jeśli producent dopuszcza stosowanie olejów 
pielęgnacyjnych. 
Nie stosować na niechłonnych podłogach impregnowanych fabrycznie olejami UV.  
 
Właściwości 

 łatwa aplikacja bez polerowania 

 utrzymuje antypoślizgowe właściwości podłóg olejowanych 

 możliwość czyszczenia i pielęgnacji przy użyciu atomizera 
 

 Dane techniczne 

 
Nr artykułu 10461 
Warianty nie dotyczy 
Opakowanie  5l, 1l 
Opakowanie 
zbiorcze 

Karton: 4 x 5l  
Paleta: 120 x 5l  
Karton: 6 x 1l 
Paleta: 480 x 1l 

Składowanie i 
transport 

od +5°C do +25°C, 36 miesięcy w 
stabilnych warunkach. Produkt nie 
jest niebezpieczny wg ADR. 

Giscode Ö 60 
 

Zużycie 1l środka na 100 m², w zależności od 
chłonności drewna 

 
Narzędzie szmatka, łasiczka, atomizer 
  
Czas schnięcia Możliwość chodzenia po 4 do 6 godz. 

Pełna obciążalność po schnięciu przez 
noc. 

Rozcieńczalnik Nie rozcieńczać! Produkt jest gotowy 
do użycia 

Składniki Naturalne oleje, odaromatyzowana 
benzyna lakowa, bezołowiowe 
sykatywy 

 

 

Instrukcje dotyczące stosowania 

Nowe podłogi z parkietu wielowarstwowego oraz świeżo olejowane wyczyścić ( zamieść lub odkurzyć). ParkettOil nanosić 
równomiernie przy użyciu niestrzępiącej się szmatki lub łasiczki. Rozprowadzić nadmiar materiału i unikać tworzenia się kałuż. 
W przypadku podłóg z przylegającymi zabrudzeniami do czyszczenia na mokro zastosować LOBA ParkettSoap. Po 
całkowitym wyschnięciu nałożyć ParkettOil.  
Podłogi z widocznymi śladami zużycia przygotować przez gruntowne czyszczenie stosując LOBA Cleaner lub LOBA 
ParkettSoap, w razie potrzeby również maszynowo przy użyciu padów o lekko ściernych właściwościach (pad beżowy/pad 
zielony). Po całkowitym wyschnięciu nanieść ParkettOil. 
Przy mocnych uszkodzeniach może być konieczna renowacja przy użyciu oleju do impregnacji. Szczegóły dostępne są w 
instrukcji pielęgnacji podłóg olejowanych.       
Przy dużych powierzchniach preparat można nakładać poprzez rozpylenie. ParkettOil rozpylić przy użyciu atomizera i 
rozprowadzić maszynowo polerką jednotarczową używając białego padu. 
Na podłogach niechłonnych jak np. nowe lub prawie nieużytkowane podłogi fabrycznie impregnowane olejem UV olej 
pielęgnacyjny nie może wsiąknać w drewno, co powoduje problemy z przyczepnością lub wydłużenie czasu schnięcia. Do 
pielęgnacji tego typu podłóg należy stosować jako alternatywę np. Loba NatureWax.  
Uwaga:  

Nasączone preparatem szmatki, pady i pozostałe materiały używane podczas pracy przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach. Po skończonej pracy używane materiały (szmatki i inne) zwilżyć wodą lub przechowywać w szczelnym 
pojemniku, względnie usunąć w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 
samozapłonu! Podczas aplikacji i schnięcia wietrzyć pomieszczenia! 

Należy przestrzegać ogólnych zasad aplikacji rozpuszczalnikowych produktów pielęgnacyjnych LOBACARE
®
 


