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Technický list

Ošetřovací prostředek pro naolejované parketové a dřevěné podlahy povrchově upravené výrobky 
Pallmann ECO OIL 1K nebo Pallmann HARDWAXOIL (tvrdý voskový olej).

POPIS VÝROBKU:
Ošetřovací emulze na vodní bázi chrání dřevěné a parketové 
podlahy díky vrstvě odpuzující špínu, zlepšuje optiku povrchu a 
současně prodlužuje životnost podlahy.

POUŽITÍ:
Ošetřovací prostředek pro pravidelné ošetřování všech parke-
tových a dřevěných podlah naolejovaných výrobky Pallmann 
ECO OIL 1K nebo Pallmann HARDWAXOIL.

PŘEDNOSTI  VÝROBKU / VLASTNOSTI:
►Rychleschnoucí
►Odolný
►Není nutné rozleštění

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Druh balení: plastová láhev a kanystr
Dodávané balení:  0,75 a 5 l

Skladovatelnost:  24 měsíců

Spotřeba: První ošetření: ca 20 - 30ml/m2

 Běžné ošetřování: ca 250 ml/5 litrů vody
Podmínky při teplota 18 - 25 °C
zpracování:   při 35 - 65% relativní vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podlahu zbavit nečistot, prachu pomocí Pallmann WISCHMO-
PU, smetáku nebo vysavače.

ZPRACOVÁNÍ:
1.   Nádoba musí před upotřebením odpovídat doporučené teplotě 

(20°C) v daném prostoru a poté je nutno ji dobře protřepat. 
2.  První ošetření: Ca 20 - 30 ml/m2 Pallmann ECO OIL CARE 

nanést neředěný rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Pallmann 
WISCHMOPU. Není nutné rozlešťovat.

3.  Běžné ošetřování: Běžné vyčištění provést pomocí Pallmann 
CLEAN. Následně ca 250 ml Pallmann ECO OIL CARE zředit 
s 5 litry vody. Při silnějším opotřebení zvýšit koncentraci případ-
ně použít neředěný. Rovnoměrně nanést Pallmann WISCHMO-
PEM navlhko (ne namokro) po létech dřeva a nechat uschnout. 
Běžné ošetřování se musí provádět v závislosti na zatížení 
podlahy.

4.  Po zaschnutí (ca 1 hodina) se může povrch zatížit.
5.  Nářadí po použití umyjte vodou.
6.  Dodržujte přesné intervaly čištění a ošetřování uvedené  

návodu k ošetřování. 

ECO OIL CARE
Ošetření parket
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
►  Výrobek je nejlépe zpracovatelný při teplotách 18 - 25 °C 

a relativní vlhkosti vzduchu  >35% a < 65 %. Nižší teploty 
a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké 
teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.

►  Originální balení má skladovatelnost  v suchém prostředí 
24 měsíců. Chránit před mrazem a nevystavovat teplotám 
vyšším než 40°C. 

►  Již použité obaly těsně uzavřete.
►  Při aplikaci našeho ošetřovacího prostředku, především na 

průmyslově vyráběné povrchy, může dojít zřídka k rozdílu 
v těchto systémech, což může způsobit narušení v optice 
povrchu jakož i snížení přilnavosti. Proto doporučujeme 
předem provést zkušební test na malé zkušební ploše 
k ověření soudržnosti. 

►  Čerstvě naolejované plochy smějí být ošetřeny výrobkem 
na parkety Pallmann ECO OIL CARE teprve po dosažení 
konečné chemické pevnosti.

►  Skvrny a šmouhy od podrážek mohou být odstraněny čisti-
cím prostředkem CLEAN (Neutralreiniger) pomocí hadříku 
nebo BÍLÝM  rozlešťovacím padem Pallmann. 

►  Pravidelné ošetřování výrobkem Pallmann ECO OIL CARE 
zlepšuje optiku a prodlužuje životnost naolejované plochy.

►  Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a ná-
vody:  DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou 
dlažbou“.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:
Výrobek není hořlavý. Při zpracování doporučujeme vždy pou-
žívat ochranný krém a řádně větrat prostory, v nichž je výrobek 
aplikován. 

LIKVIDACE:
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a půdy. Vy-
prázdněné plastové obaly vypláchnout vodou a zlikvidovat jako 
recyklovatelné v souladu s místními předpisy. Vypláchnutou 
vodu a zbytky výrobku shromáždit a znovu použít. V případě, 
že je to nutné, nádoby se zbylým obsahem jakož i zbytky výrob-
ku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

ECO OIL CARE

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a 
různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita Vaší práce proto závisí na Vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku.V případě po-
chybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin pro pokládku. Vydáním tohoto technického listu 
pozbývají všechny starší technické listy svoji platnost. Aktuální verzi tohoto technického listu naleznete na našich internet.stránkách www.pallmann.cz | 10.2020 | VK | PD


