
Vedligeholdelsesprodukt 

MAGIC OIL CARE 
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

Beskrivelse: 

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med 
produkter fra MAGIC OIL 2-komponent Linjen og SOYABASE 
PLUS.

Behandlingstip: 

For at forlænge levetiden af de 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 information: Se door-hangers/folder. 

Tekniske data: 

Emballage:  
Enhedsstørrelse: 
Hyldetid:  

Farve:   
Belastning af gulvet: 
Forbrug(1): 

plastikdunk 
0.75 liter og 5 liter 
 ca. 24 måneder, beskyt mod 
frost. 
hvid 
umiddelbart efter tørring  250 
ml/10 liter vand eller 
ufortyndet 

* Under normale forhold ved 20 °C.
(1) Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand. 

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med produkter fra MAGIC OIL CARE 2-komponent linjen og 
SOYABASE PLUS. Genopfrisker gulvet og giver en gen-olieringseffekt.



 

 

MAGIC OIL CARE 
 Overfladeforberedelse: 

Fjern al snavs, støv og fedt fra gulvet ved brug af en moppe, blød 
børste eller en støvsuger. 

 

Anvendelse: 

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

2. Rutinebehandling: Til løbende vedligehold skal ca. 250 ml. 
Pallmann MAGIC OIL CARE fortyndes med 5 liter vand. Til 
grundig vedligehold kan MAGIC OIL CARE PALLMANN 
anvendes i en stærkere blanding eller ufortyndet. Brug en 
passende applikator (fnugfri), påfør et fugtigt (ikke vådt) lag 
i træets længderetning og lad tørre. 

3. Rengør værktøj med rent vand efter brug. 
4. Behandlingsfrekvens afhænger af slitage på gulvet og 

vedligeholdelse heraf.  
5. For at sikre et langt liv til gulvet, anbefaler vi regelmæssig 

rengøring i forhold til producentens instruktioner. Den 
korrekte vedligeholdelsesrutine findes på door-hangers og i 
folder, som udleveres af gulvsliberen. 

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet 
Ikke brandfarligt. Der er ikke brug for særlig beskyttelse eller forholdsregler ved 
brug. Det anbefales at bruge barrierecremen under anvendelse så vel som at 
sørge for at arbejdsområdet er godt ventileret. 

Bortskaffelse: 
Når muligt, indsamle og genbrug overskuddet. Hæld ikke i afløb eller riste. Tomme, tørre plastik og 
metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med flydende bundfald så vel som indsamlede 
flydende overskud er farligt affald. Beholdere med indtørrede rester er byggeaffald.  

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: 

• 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. 

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

 

• Stænk og påføringsmærker kan fjernes med ufortyndet 
PALLMANN CLEAN på en klud eller en hvid poler pads. 
• Løbende vedligeholdelse med PALLMANN MAGIC OIL 
CARE forbedrer den visuelle fremtoning og mindsker 
slitagen af de olierede overflader. De følgende standarder og 
publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18 356 
”Arbejde med parket”, DIN 18 367 ”Arbejde med klodsetræ” og 
DIN 18 365 ”Arbejde med gulvbelægning”. 
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