Kiilto

Parquet Oil

Kolory mogą być ze sobą mieszane.
Oleje w pięciu różnych kolorach:

Olej do parkietów i drewnianych podłóg Kiilto Parquet Oil jest mieszaniną olejów roślinnych o niskiej
zawartości LZO (klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych). Przeznaczony jest do malowania i zabezpieczania podłóg w domach mieszkalnych i obiektach
użyteczności publicznej. Olejowane podłogi mogą być
lakierowane lakierami nawierzchniowymi KIILTO.

Naturalny
NATURAL

Kość słoniowa
IVORY WHITE

MOCCA BROWN

• Wysoka odporność na ścieranie,
wodę i chemikalia

Srebrnoszary
SILVER GREY

• Krótki czas schnięcia

ZGODNE Z NORMĄ

EN 71-3
NAJSZYBSZE NA RYNKU
WYKOŃCZENIE PODŁOGI

Film instruktażowy KIILTO
na kanale YouTube:
Olejowanie parkietu lub
drewnianej podłogi olejem
KIILTO PARQUET OIL

Pielęgnacja parkietu KIILTO
PARQUET CARE OIL

• Delikatny zapach
• Niski poziom emisji LZO <4%

Kawowy
MOCCA BROWN

• Wysoka zawartość ciał stałych >95%,
dobrze wypełnia szczeliny
• Nie powoduje śliskości podłogi
ZGODNE Z NORMĄ

EN 71-3
NARZĘDZIA
• stalowa szpachla, gumowa paca, wałek do lakieru
o krótkim włosie
• maszyna polerska
• pady czerwony / biały
• ręczniki frotte
Po użyciu, zwilż i przechowuj sprzęt (pady i ręczniki) w
zamkniętym metalowym pojemniku lub wypierz w białym
spirytusie, ze względu na ryzyko samozapłonu.

Mieszaj by uzyskać
więcej odcieni!
Patrz mieszanie kolorów
50%/50% na www.kiilto.com

NOWOŚĆ!:
Czerń antyczna
ANTIQUE BLACK

APLIKACJA DWÓCH WARSTW:
Około 25-40 m2/l w zależności od absorbcji drewna
Przykład: Stalowa szpachla, dębowy parkiet, ok. 80m2/2,5l
Opakowania: Parquet Oil puszka 2,5 l oraz Parquet Care Oil
1 l butelka plastikowa

KIILTO PROTEC (HARDWAX OIL)
- nowy produkt do zabezpieczania
olejowanej powierzchni.
(Patrz: www.kiilto.pl)
KONTAKT:
KIILTO POLSKA Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie (8-16.00)
tel: 22 743 91 76
e-mail: biuro@kiilto.pl

www.kiilto.pl

Kiilto

Parquet Oil
PRZEWODNIK PO PRODUKTACH
Kiilto Parquet Oil jest mieszaniną olejów
roślinnych przeznaczoną do parkietów i
drewnianych podłóg.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI/
SZLIFOWANIE

2

Przeszlifuj dokładnie podłogę, brzegi i narożniki. Wypełnij szczeliny przed końcowym szlifowaniem (jest to bardzo ważne, jeżeli
podłoga ma być lakierowana). Przed nałożeniem oleju, upewnij
się, że podłoga jest gładka bez pyłu lub kurzu.

3

METODY APLIKACJI

Odczekaj 15-30 minut w zależności od warunków przed
polerowaniem podłogi maszynowo czerwonym padem.
Najlepszy rezultat osiągnie się, gdy podłoga jest połowicznie
przeschnięta przy pracy padem. Gdy podłoga schnie zbyt
długo (kilka godzin) olej robi się kleisty i ciężko go usunąć/
polerować dalej. Jeżeli olej jest nakładany w kilku częściach,
należy pamiętać o wyrównaniu łączeń warstw oleju, na styku
olejowanych obszarów.

Po wygładzeniu, wypoleruj podłogę maszynowo,
używając tkaniny frotte lub podobnej. Schnięcie 15-30
min (w zależności od warunków) przed powtórnym
polerowaniem.

(A) APLIKACJA NIERDZEWNĄ SZPACHLĄ
1

Wymieszaj dobrze olej przed użyciem. Po dłuższym przechowywaniu, wymieszaj czystym patyczkiem od dołu pojemnika
ku górze. Nanoś taką ilość oleju, by móc rozprowadzić go zanim zacznie schnąć. Nanoś równą, cienką warstwę nierdzewną
lub sztywną gumową szpachlą. Małe powierzchnie, około
20 m2, mogą być olejowane jednorazowo, większe w kilku
mniejszych obszarach. W celu uzyskania głębi koloru, można
2 godziny przed olejowaniem zwilżyć podłogę i przetrzeć
wilgotną ścierką. Uwaga: zwilżenie może spowodować lekkie
spęcznienie drewna.

4

W przypadku twardych typów drewna, zalecamy nanoszenie
drugiej warstwy oleju tylko na 30-60% podłogi, następnie jej
roztarcie na pozostałą część. Można użyć tego samego czerwonego padu, który użyto w czasie wcześniejszego polerowania.
Powtórz nakladanie według wcześniejszej instrukcji. Nanoś
olej oszczędnie. Zbyt gruba warstwa oleju może być przetarta
maszynowo czarnym padem. Gdy podłoga nie będzie dalej
lakierowana, można ją wypolerować białym padem. Podłogę
można lekko użytkować - lekki chód po 24 godz., pełne utwardzenie po 2-3 dniach.

INNA METODA APLIKACJI
(B) NANOSZENIE WAŁKIEM

LAKIEROWANIE OLEJOWANYCH
DREWNIANYCH PODŁÓG
•

Należy zaczekać minimum 6 godz., najlepiej 24 godz.
przed nałożeniem lakieru na świeżo zaolejowaną
podłogę. Olejowana powierzchnia musi być całkowicie
wysuszona oraz wyczyszczona przed nałożeniem lakieru.

•

W przypadku porowatych rodzajów drewna takich jak
sosna, rekomendujemy dwie warstwy oleju pod lakier.
W przypadku twardych typów drewna, takich jak dąb
można nanieść jedną warstwę oleju.

•

Wszystkie lakiery nawierzchniowe KIILTO nadają się
do olejowanych drewnianych podłóg. Uwaga: Lakier
może przyciemnić aktualny kolor drewnianej podłogi,
w zależności od rodzaju użytego oleju, rodzaju drewna i
stopnia połysku lakieru.

•

Nanosić 1-2 warstwy lakieru (np. Topaz lub Opal)
wałkiem. W przypadkach kiedy lakier nanoszony jest za
pomocą flotexu (np. Kalle Pro) zalecamy dwie warstwy
lakieru. Przy porowatych rodzajach drewna pierwsza
warstwa może być nanoszona stalową nierdzewną pacą
by otrzymać równą powierzchnię. Jeśli to konieczne
należy przeszlifować po naniesieniu pierwszej warstwy
za pomocą siatki np. 150.

•

Po polakierowanej podłodze można delikatnie chodzić
po 24 godz. Ostateczne utwardzenie się lakieru następuje
po tygodniu, w zależności od warunków zewnętrznych i
ilości naniesionego lakieru.

Zalecane przy typach podłogi ze szczelinami lub
ukośnymi brzegami desek.

1

Wylej olej na tackę malarską i zanurz wałek
moherowy o krótkim włosie.

2

Rozprowadź cienką warstwę oleju na podłogę.

3

Pozostaw, aż dobrze przeschnie 30-60 minut.

4

Wygładź maszynowo czerwonym padem.

5

Usuń nadmiar oleju maszyną wyposażoną
w czysty ręcznik frotte.

6

Jeśli trzeba przepoleruj także białym padem.

PIELĘGNACJA DREWNIANYCH PODŁÓG
PARQUET CARE OIL
1

Wyczyść dokładnie powierzchnię
podłogi KIILTO LAMINAATTI lub spray’em
PARKETTISUIHKE lub środkiem
czyszczącym Kiilto Kodinpuhdistaja.

2

Nanieś cienką warstwę oleju
pielegnacyjnego Kiilto Care Oil (szpachlą
lub maszynowo czerwonym padem).

3

Przepoleruj padem czerwonym lub
białym.

4

Przy nanoszeniu szpachlą nadmiar oleju
można usuwać maszynowo używając
ręcznika frotte (bez wypadających
włókien) lub podobnego.
UWAGA! Kiilto Parquet CARE OIL może być
użyty jako naturalny lub tonowany Kiilto
Parquet OIL.

