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Onderhoudsmiddel

PRODUCTBESCHRIJVING:
Onderhoudsmiddel dat door een film de geoliede vloer 
beschermt en daarmee de levensduur verlengt. Het uiterlijk 
en gelijktijdig de levensduur van het onderhouden oppervlak 
blijft bij vakkundig gebruik behouden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik. Geschikt voor 
vloeren die zijn geïmpregneerd met Pallmann Magic Oil 2K 
Original, Spa, Ergo en 1K Easy.

GESCHIKT VOOR:

ONDERGROND:
De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen 
van vuil, stof en/of vet. Bij sterke vervuiling eerst een 
grondige reiniging doorvoeren met Pallmann Clean Strong.

VERWERKING:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Houten vloeren
Houten planken
Parket
Kopshout
Massieve delen
Houten meubelen (massief)
Geschikt voor parket op vloerverwarming.

Gebruiksklaar
Gemakkelijk te verwerken
Slijtvast
Antistatisch
Bestand tegen huishoudchemicaliën

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte 0,75 en 5 l
Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Wit, transparant na droging

Verbruik Ca. 200 - 500 ml op 10 liter 
water

Optimale 
verwerkingsomstandigheden

18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35% 
en 65%.

Beloopbaar Direct na droging
De mengverhouding is afhankelijk van de verontreinigingsgsgraad van 250 ml tot 5 liter water, tot en 
met pure toepassing.

1. Verpakking voor gebruik op ruimtetemperatuur laten 
komen en goed schudden.

2. Eerste onderhoud: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care 
verdunnen met 10 liter water. Met een daarvoor geschikt 
hulpmiddel (pluisvrij) 1 keer licht vochtig (niet nat) in een 
richting over de vloer trekken en laten drogen.

3. Periodiek onderhoud: Onderhoudsreiniging met Pallmann 
Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 200 ml Pallmann Magic 
Oil Care in 10 liter water oplossen. Met een spons, lap of 
multimop 1 keer vochtig (niet nat) in een richting over de 
vloer trekken en laten drogen.

4. Schoonmaakartikelen na gebruik met water reinigen.
5. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn 

afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw 
vloer.

MAGIC OIL CARE
Onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud van parket en houten vloeren, behandeld 
met Pallmann Magic Oil 2K Original, Spa, Ergo en 1K Easy

Productblad

1 / 2
PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
NL | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefoon +31 53 5737373 | E-mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.nl

https://pimmam.uzin-utz.com/www.pallmann.nl


BELANGRIJKE INFORMATIE:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een 
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte 
principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:
Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten 
komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een 
beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen 
als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en 
productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, 
verpakkingen met restinhoud en productieresten als 
chemisch afval behandelen.

De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten 
minste 24 maanden te bewaren. Aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig 
gebruiken.
Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C en relatieve 
luchtvochtigheid 65%. Lagere temperaturen en hoge 
luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage 
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
Bij gebruik volgens de voorschriften vormen zich geen 
lagen.
Vlekken en strepen kunnen met Pallmann Magic Oil 
Care (onderverdund) met gebruik van een doek of een 
krasvrije beige pad verwijderd worden.
Regelmatig onderhoud met Pallmann Magic Oil Care 
verbetert het uiterlijk en de levensduur van vloeren met 
olie en was.
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