
 

 

PROFESSIONAL OLAJ 

• Kiváló vízzel szembeni védelem 

• Magas szárazanyag tartalom 

• Gyönyörű és tartós felület  

• Gyors száradás 

• Alacsony VOC tartalom 

A Kährs Professional Olaj olajozott felületű fapadlókhoz alkalmas tárcsás gép 

használatával. Az olaj egy tartós, kosz- és víztaszító felületet biztosít. A Kährs 

Professional Olaj ideális a felületkezelt olajozott padlók első ápolásához lerakás 

után, de első kezelésként is alkalmazható bármilyen kezeletlen új, vagy újracsiszolt 

beltéri fafelületen is.  Az oldószer tartalom kevesebb mint 1%. A tárcsás gép 

használata nagyobb felületek esetén javasolt.  

- A Kährs Professional Olaj, 710594 natúr és színezett padlókhoz használható 

(nem fehérítetthez). 

- A Kährs Professional Olaj White, 710595 fehérített padlókhoz használható.  

Előkészület: 

Az olaj alkalmazása előtt a padlónak teljesen száraznak, szennyeződés- és 

zsírmentesnek kell lennie. A kezeletlen fafelületet frissen kell felcsiszolni 100-120-as 

csiszolókoronggal. A javasolt fanedvesség tartalom max. 12%. A parketta, a szoba és 

a padló hőmérsékletének minimum 18°C-nak kell lennie. Biztosítson jó szellőzést 

végig a munkálat során és a száradási időben is.   

 
CIKKSZÁM: 
710594, Kährs Professional Olaj 
710595, Kährs Professional Olaj White 

MŰSZAKI ADATOK 

Nyilatkozat: Növényi olaj összetevők. 
Szárazanyag tartalom >99%. 

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. 

VOC: Ez a termék maximum 6 g 
VOC/L-t tartalmaz. A határérték 
500 g VOC/L (kat. A/i) 

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



 

 

PROFESSIONAL OLAJ 
Használati útmutató: 

1. Takarítsa fel a padlót Kährs Cleaner tisztítószerrel. Az olaj használata előtt 

hagyja teljesen megszáradni a padlót.  

2. Jól rázza fel az olajat használat előtt és a munkálat közben is. Színezett olaj 

esetén a különböző színkódú olajokat használat előtt össze kell keverni a színeltérés 

elkerülése érdekében. Egy rövidszőrű henger segítségével hordja fel az olajat 

megfelelő réteget képezve egy kb. 5-10 m
2
 –es padlófelületre.  

3. Hagyja az olajat beszívódni 5-10 percig. Ha száraz foltok jelennek meg, használjon 
több olajat.  

4. A területet ekkor kell felpolírozni egy csiszológéppel (150 ford.), bézs vagy fehér 

peddel, amíg a felület telítettnek nem tűnik.   

5. Távolítson el minden felesleges olajat egy pamut rongy használatával a ped alatt. 

Folytassa lépésről lépésre, amíg a teljes padlófelület fel nincs polírozva. A padló nem 

tűnhet nedvesnek, és nem szabad a felesleges olajat a felületen hagyni polírozás után.   

6. 24 óra elteltével a padló óvatosan használatba vehető. 

7. Ne érje víz a padlót a száradási idő alatt – kb. 3 nap a levegő hőmérsékletétől és 

a páratartalomtól függően (ideálisan >18˚C és alacsony vagy közepes páratartalom). 

8. Ha extra védelemre van szükség, a kezelt padlót újból fel lehet polírozni az első 

kezelés után 6-12 órával 100 ml Kährs Professional Olajat használva 10 m
2
 felületen. 

Az olajat óvatosan kell felvinni a padlóra. Távolítson el minden felesleges olajat a 

felületről. 24 óra elteltével a padló óvatosan használatba vehető. Ne érje víz a padlót 

a száradási idő alatt – kb. 3 nap a levegő hőmérsékletétől és a páratartalomtól 

függően (ideálisan >18˚C és alacsony vagy közepes páratartalom). 

9.  A száradási idő után a padlót tisztítsa fel Kährs Olaj Refresher PRO-val, cikkszáma 

710571. A fehér olajozott padlót tisztítsa Kährs Olaj Refresher PRO White-tal, 

cikkszáma 710572. 
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PROFESSIONAL OLAJ 

Javasolt adagolás  

Karbantartás (Lerakás után & Igény szerint)  

1 l Kährs Professional Olaj 30-50 m2 –re elegendő 

Alapkezelés (kezeletlen fára)  

1 l Kährs Professional Olaj 20-25 m2 –re elegendő 

Figyelem! Az öngyulladás veszélye fennáll, ha az olaj szerves anyaggal érintkezik (pl. 

pamut rongy, fűrészpor, szigetelőanyagok stb.) az önszáradó olaj tartalma miatt. Az 

olajjal átitatott rongyokat és más szerves anyagokat tegye vízbe közvetlenül 

használat után annak érdekében, hogy az öngyulladást elkerülje.  
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