
 

Overfladeforberedelse: 

Fjern al snavs, støv og fedt fra gulvet ved brug af en moppe, blød 
børste eller en støvsuger. Er der olie, fedt eller voks på 
overfladen, skal der udføres en grundrengøring først (CLEAN 
STRONG) 

Vedligeholdelsesprodukt 

MAGIC OIL CARE  
 

Beskrivelse: 

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med 
produkter fra MAGIC OIL serien. Genopfrisker gulvet og giver 
en gen-olieringseffekt. 

Produktegenskaber / fordele: 

MAGIC OIL CARE indeholder ingredienser, der giver en 
genopfriskede/opfyldende effekt. Denne behandling giver en god 
vedligeholdelse og langvarig beskyttelse af gulvet.  

 Nemt at påføre 

 Skridsikkert 

 Antistatisk 

Behandlingstip: 

For at forlænge levetiden af olierede parket/trægulve er det vigtigt 
med en grundig periodisk rengøring og vedligeholdelse. 
Frekvensen for brug af disse produkter afhænger af hvor hård 
belastningen på gulvet er.  

Henvend dig evt. til din professionelle gulvsliber for mere 
detaljeret rådgivning. 

For mere detaljeret information: Se doorhangers/folder. 

Tekniske data: 

Emballage:    plastikdunk 

Enhedsstørrelse:    0.75 liter og 5 liter 

Hyldetid:   ca. 24 måneder, beskyt mod 
frost. 

Forbrug/Vedligeholdelse (1):  ca. 250 ml/5 liter vand eller 
ufortyndet 

Arbejdstemperatur:   18-25 ° C ved 35-65% relativ 
luftfugtighed 

Belastning af gulvet:  Umiddelbart efter tørring 

 (1) Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.  

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med produkter fra MAGIC OIL serien. 
 



 

 

MAGIC OIL CARE 
 
Anvendelse: 

1. Start med en grundrengøring med PALLMANN CLEAN. 

2. Før brug skal beholderen have stuetemperatur og omrystes 
grundigt. 

3. Regelmæssig pleje: Til løbende vedligehold skal ca. 250 

ml. PALLMANN MAGIC OIL CARE fortyndes med 5 liter 
vand. Til grundig vedligehold kan MAGIC OIL CARE 
anvendes i en stærkere blanding eller ufortyndet. Brug en 
passende applikator (fnugfri), påfør et fugtigt (ikke vådt) lag 
i træets længderetning og lad tørre. 

4. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen bruges. 

5. Rengør værktøj med rent vand efter brug. 

6. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på doorhangers 
og i folder, som udleveres af gulvsliberen. 

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og 
sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

Bortskaffelse: 
Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de 
lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og 
restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt. 

  

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. 
Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke 
tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres 
egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få 
teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive 
opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, 
www.jtrading.dk 

Vigtige noter: 

 Optimale forhold er 18-25°C, fugtighedsgrad på < 65 %. 
Lave temperaturer og høj fugtighed forlænger hvorimod høje 
temperaturer og lav fugtighed forkorter tørretiden. 

 Hyldetiden på minimum 12 måneder i original emballage 
såfremt det opbevares i relativt kølige forhold. Sikr at åbnet 
emballage forsegles og bruges hurtigst muligt. Beskyttes 
mod frost. 

 Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige 
gulve, kan der i sjældne tilfælde opstår ændring i træets 
udseende. Vi anbefaler derfor først at kontrollere produktet 
på et prøveområde. 

 Stænk og påføringsmærker kan fjernes med ufortyndet 
PALLMANN CLEAN på en klud eller en hvid poler pads. 

 Nyolierede overflader må først behandles med PALLMANN 
MAGIC OIL CARE efter at de er fuldhærdede. 

 Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH 
CARE forbedrer gulvets udseende og øger slidtiden på den 
forseglede overflade.  

 De følgende standarder og publikationer er gældende og 
særligt anbefalede: DIN 18 356 ”Arbejde med parket og 
klodsetræ”. 

PALLMANN GmbH / A company of Uzin Utz Group  
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany  
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50 
Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net 
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