
 
 

OLAJ REFRESHER PRO 

• A vízzel és szennyeződéssel szemben ellenállóságot biztosít 

• Kihangsúlyozza a fa természetes színét  

• Finoman tisztítja és ápolja a padlót 

• Matt olaj védőfilmet képez a fa felületén 

A Kährs Olaj Refresher az olajozott fapadlók rendszeres tisztítására és ápolására 

alkalmas. A Kährs Olaj Refresher (natúr) tipikusan natúr olajozott és színezett 

olajozott padlókhoz, és a Kährs Olaj Refresher White a fehér olajozott fapadlókhoz 

való. A Kährs Olaj Refresher a hatékony tisztítást kombinálja az újra olajozással, 

mivel a hozzáadott olaj beszívódik a fába, egy matt védőréteget képezve a padló 

felületén.  

 

CIKKSZÁM: 
710571, Kährs Olaj Refresher PRO 
710572, Kährs Olaj Refresher PRO White 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 

Nyilatkozat: Nemionos felületaktív anyagok 
Tárolás: Gyermekektől távol tartandó.  

Ne tegye ki hő hatásának (pl. 
napfény) Fagymentes helyen 
tárolja. 

Kezelés: Az anyag és a flakon a helyi 
vegyi szemétlerakóban 
dobható ki.  

Mérgező hatás: Nem veszélyes 
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony 
Csomagolás: 1 l műanyag flakon 



 
 

OLAJ REFRESHER PRO 

Használati utasítás: 

1. Használat előtt jól rázza fel a flakont.  

2. A padlónak pormentesnek kell lennie a kezelés előtt.   

3. Keverje össze az Olaj Refreshert langyos vízzel: 

- Hagyományos olajozott padlók esetén: 1:20 (250 ml Olaj Refresher 5 liter vízhez). 

- UV-olajozott és viaszos padlók esetén: 1:40 (125 ml Olaj Refresher 5 liter vízhez). A 

keverék aránya a kopás és egyéb igények függvényében változhat. 

4.  Használjon egy könnyedén kicsavart felmosórongyot vagy mopot, és a keveréket 

vigye fel szálirányban a padlóra. Közvetlenül utána mártsa a felmosórongyot vagy a 

mopot a keverékbe, és erősen kicsavart ronggyal vagy moppal ismét törölje fel a 

padlót szálirányban. Két vödröt használjon – az egyiket az Olaj Refresheres 

keverékhez, és egy másikat öblítővízhez. Javasoljuk, hogy egyszerre kb. 10 m2-es 

felületet tisztításon meg. Ily módon a padló csak rövid ideig lesz nedvességnek 

kitéve.  

5. Hagyja száradni a padlót kb. 2 órát használat előtt.   

6.  Ha egy kissé fényesíteni szeretné a felületet, a száraz padlót polírozza fel egy 

fehér peddel.  
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