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PRODUCTLIJN LEGGEN / Leggen van parket en elastisch materiaal

• Afwerking met cyclus met slechts twee lagen

• Geeft het hout een warme intense kleur

• Conform de Richtlijn 2004/42/CE

PRODUCTVOORDELEN

Oil-Pur
 - Categorie: Vloeibaar organisch
 - Leggen van parket en elastisch materiaal

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING®

Eco-vriendelijke afwerking voor parket, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, 
milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Oil-Pur combineert gebruiksgemak en eenvoudige verwerkbaarheid met een afwerking met 
verouderd effect van houten vloeren van elke houtsoort.

Oil-Pur

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Gebruiksdoeleinden
Afwerking met grote bescherming van:
- traditionele massieve houten vloeren 
- meerlaags parket
- te herstellen parketvloeren
- bamboevloeren

Interne houten vloeren voor civiel gebruik.

Niet gebruiken
Buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond 
Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan 
(volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen. Schuur na ≈ 30-
60 minuten met behulp van schuurpapier van de lijn korrel 100/120. Schuur nogmaals met behulp van het schuurnet Carboplus SIC korrel 
150 of 180 om een beter esthetisch resultaat van de afwerking te verkrijgen.
Verwijder de stof van het schuren, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex, en begin daarna met het aanbrengen 
van Oil-Pur. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn.

Voorbereiding
Product klaar voor gebruik. Schudden voor gebruik, en daarna in een schone bak gieten. Laat 5 minuten rusten voordat het product 
wordt aangebracht.

Toepassing
Breng Oil-Pur aan met Roller Classic en houd het verbruik van ≈ 80-100 ml/m2 aan. Wacht tot helemaal is uitgedroogd, na ≈ 6-8 uur 
gelijkmatig schuren met een schuurnet Carboplus Sic 220; maak de vloer stofvrij, elimineer eventuele resten met een antistatische doek 
Pulex en breng de tweede laag Oil-Pur aan.

GEBRUIKSAANWIJZING
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KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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De afwerking met antiek effect van de houten vloer zal gerealiseerd worden met een eco-vriendelijke 1-component behandeling, 
met grote houtschakering, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating® 2, type Oil-Pur van Kerakoll Spa, 
aangebracht met een roller in twee lagen van ≈ 80-100 ml/m2 per laag.

BESTEKTEKST

Aspect donkerbruine vloeistof
Verpakking pot 5 ℓ
Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen van +10 °C tot +30 °C
Graad van glans:
- Oil-Pur 10 ≈ 10 gloss
- Oil-Pur 30 ≈ 30 gloss
- Oil-Pur 60 ≈ 60 gloss
- Oil-Pur 90 ≈ 90 gloss
Wachttijd:
- aanbrengen volgende laag ≈ 8 uur na het schuren
- voor weinig / licht loopverkeer ≈ 24-36 uur
- voor normaal/intens loopverkeer ≈ 7-10 dagen
Verbruik  ≈ 80-100 ml/m2 per laag
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.
Gebruik schone emmers en gereedschappen.
Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.
Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden 
aangehouden worden.
Onderhoud van het parket: Met Oil-Pur gelakte houten vloeren moeten regelmatig verzorgd worden. Gebruik voor het reinigen het neu-
trale reinigingsmiddel SuperSoap. Voor het regelmatig en buitengewoon onderhoud moet Silocera gebruikt worden.

OVERIGE AANWIJZINGEN

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
-  sterk gekleurde houtsoorten en/of van exotische oorsprong, met groor gehalte aan oliën, (Ipe, Lapacho, Iroko, Mahonie, enz.) kunnen 

de droging en de uitharding van het product vertragen en/of verhinderen, en dus wordt aanbevolen om het houten oppervlak, vóór het 
verven, te reinigen met een doek doordrenkt met Diluente Oil, en om daarna te wachten tot de droging is gebeurd waarna de eerste 
laag zeer dun moet aangebracht worden; ventileer de lokalen zeer goed om het drogingsproces te begunstigen

- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout 
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- houd open vuur en vonken uit de buurt, rook niet, ventileer de ruimtes na gebruik
-  resten van product, gereedschappen, houtpoeder, doeken van katoen, papier en gelijkaardige producten, doordrenkt met vloeibaar 

product en in die omstandigheden gelaten, kunnen verschijnselen van zelfontbranding veroorzaken; het is dus noodzakelijk om ze te 
bevochtigen met water en ze te laten drogen in zones waar geen gevaar voor ontbranding heerst, voordat de inzameling ervan wordt 
verricht

- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Reinigen
Verwijder de resten Oil-Pur met Diluente Oil voordat het uithardt; als Oil-Pur eenmaal uitgehard is kan het alleen machinaal verwijderd 
worden.

GEBRUIKSAANWIJZING


