
 

MAGIC OIL CARE
Použití :

Prostředek na pravidelné ošetřování všech olejovaných parket a 
dřevěných podlah, které byly impregnovány výrobky řady MAGIC 
OIL 2K nebo SOYABASE PLUS.

Tip na ošetřování:
Pro prodloužení životnosti impregnované parketové podlahy 
je třeba nechat si odborně provést základní čištění podlahy 
a obnovující naolejování. Toto závisí na zatížení podlahy a na 
intervalech ošetřování a čištění. Přesný návod k ošetřování a 
podrobnější informace získáte u příslušné odborné parketářské 
firmy.

Vlastnosti výrobku / přednosti:

MAGIC OIL CARE obsahuje látky, které oživují naolejování dřeva. 
Tím se v závislosti na dávkování  obnovuje dlouhodobý ochranný 
účinek impregnace během běžného ošetřování a prodlužují 
intervaly mezi základním čištěním s návazným obnovujícím 
naolejováním.

•  Lehce zpracovatelný
•  Protikluzný
•  Antistatický

Technické údaje:
Druh balení:  plastová láhev a kanystr
Dodávané balení:   0,75 a 5 l
Skladovatelnost:   ca 24 měsíců, chraňte před 
  mrazem
Barva:   bílá
Plocha je pochůzná:   ihned po uschnutí
Běžné ošetřování/dávkování(1) :   ca 500 ml na 10 l vody až 
   neředěný
* Při normálních  klimatických podmínkách.
(1) Poměr míchání závisí na stupni znečištění a pohybuje se od 500 ml na 10 l vody 
až po neředěný výrobek.

Ošetřovací prostředek

Prostředek na běžné ošetřování parketových a dřevěných podlah impregnovaných výrobky řady MAGIC OIL 2K a 
SOYABASE PLUS. S „refresh“ efektem výrobek oživuje naolejování dřeva a zvyšuje jeho ochranu.
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Příprava podkladu:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, 
prachu a mastnoty.

Zpracování:

1. Výrobek nechte aklimatizovat na teplotu v daném prostoru a 
poté dobře protřepejte.

2. Běžné ošetřování: Výrobek zřeďte v poměru ca 500 ml pros-
tředku Pallmann MAGIC OIL CARE na 10 l vody. Při silném 
znečištění nebo zešednutí zvyšte koncentraci, příp. výrobek 
použijte neředěný. Navlhčeným mopem Pallmann poté 
rovnoměrně naneste na podlahu . Postupujte vždy v jednom 
směru (ve směru vláken dřeva) a nechte uschnout.

3. Nářadí po použití umyjte vodou.
4. Běžné ošetřování je třeba provádět v závislosti na zatížení 

podlahy.
5. Pro dlouhou životnost podlahy doporučujeme pravidelné 

ošetřování a čištění podle údajů výrobce. Přesné intervaly 
ošetřování jsou uvedeny v návodu k ošetřování pro dřevěné          

     podlahy impregnované výrobky Pallmann.
     
Důležitá upozornění :

•  Originální balení má skladovatelnost  v mírném chladném 
prostředí nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Již 
použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.

•  Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 
25 °C a relativní vlhkosti vzduchu  < 65 %. Nižší teploty a 
vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké 
teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.

•  Skvrny a šmouhy od podrážek lze odstranit prostředkem 
Pallmann CLEAN/Neutralreiniger pomocí hadříku nebo bílým 
padem.

•  Pravidelné ošetřování prostředkem Pallmann MAGIC OIL 
CARE zlepšuje vzhled a prodlužuje životnost olejovaného a 
voskovaného povrchu.

•  Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami 
a technickými listy: DIN 18 356 „Pokládání parketových 
podlah”, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb” a DIN 
18 365 „Pokládání podlahových krytin”.

     

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:
Výrobek není hořlavý. Doporučujeme při práci vždy 
používat ochranný krém a větrat prostory, v nichž je 
výrobek aplikován.

Likvidace:
Zbytky výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, 
povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdněné plastové obaly jsou 
recyklovatelné [Interseroh]. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalné zbytky jsou 
zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpadem.

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 pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu 
k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy 
svou platnost.


