HANDLEIDING
Stap 1 Reinigen:
COMBIREINIGER®
Stap 2 Onderhoud: OLIEFRIS®
Gebruik:
 Voor dagelijks gebruik lichtvochtig reinigen met Combireiniger

®

®

 Combireiniger zorgt voor een voedende werking en voorkomt,
door de filmlaag, uitdroging

COMBIREINIGER® IS VOOR 99% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
Voorbehandeling:
Stof wissen met statische wisdoek
Benodigdheden:
®
 Combireiniger
 Emmer
 Handwarm water
 Duodweil
Benodigde hoeveelheid:
®
 Een theelepel Combireiniger per emmer water
Aanbrengen:

®

 Combireiniger in het water
 Duodweil zeer goed uitwringen
 Vloer wissen met duodweil

Bewaren:

®

 Combireiniger op een donkere, koele en vorstvrije plek bewaren
®
 Combireiniger buiten bereik van kinderen bewaren

Droogtijd:
Gelijk aan de verdamping van water (± 30 min. bij een temperatuur van 21 °C)

Algemene tips voor het onderhoud van uw vloer:







Gemorste vloeistof altijd meteen opnemen
Uw vloer stofvrij houden d.m.v. statische wisdoek (zie benodigdheden)
Zorg dat uw meubelen de vloer niet beschadigen, voorzie deze van viltglijders, plakvilt of meubelschotels
Luchtbevochtigers houden uw vloer stabiel en in topconditie
Plaats droogloopmatten bij elke buitendeur
Plaats Floorprotectors onder vazen en bloempotten

R50/53 Bij hoge concentratie schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op langere termijn schadelijke effecten
veroorzaken
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
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Kijk voor meer informatie op

www.oliefris.nl
Copyright © 2003. Niets uit deze inhoud mag worden gereproduceerd. Oliefris® en Combireiniger® zijn geregistreerde beeld- en merknamen.

HANDLEIDING
Vóór gebruik:
 Eerst trekker van de verstuiver bewegen (zodat aanwezig vocht
verwijderd wordt) daarna verstuiver op de fles schroeven
Na gebruik:
 Doorzichtig stijgbuisje verwijderen van verstuiver, restant eruit
laten lopen, vervolgens stijgbuisje terugplaatsen en op de flacon
®
Combireiniger plaatsen en enkele malen doorpompen
 Kindveilige dop op flacon terugplaatsen
Let op! Bij gebruik meubelen e.d. beschermen of verplaatsen.
Daar waar Oliefris® niet gewenst is, direct verwijderen met white spirit
Gebruik:
 Een paar keer per jaar (afhankelijk van gebruik) uw vloer helemaal behandelen met Oliefris®, daarvoor uw vloer reinigen met Combireiniger®
 Plaatsen die meer aan slijtage onderhevig zijn, zoals bij het aanrecht, voor een bank, bij de tafel en veelbelopen delen, is het belangrijk deze
regelmatig te behandelen met Oliefris®
 Watervlekken en andere hardnekkige vlekken behandelen met polijstwol (altijd in de nerfrichting), daarna Oliefris® aanbrengen, laten intrekken
en vervolgens met piccopad beige inmasseren en met droogwrijfdoek (pluisvrij) droogwrijven
 Eventueel herhalen
 Oliefris® naturel is geschikt voor houten vloeren behandeld met neutrale olie en kleuroliën
 Oliefris® wit is geschikt voor alle wit geoliede vloeren en white wash houten vloeren
Toepasbaar op vloeren die niet kaal zijn gelopen. Voegt geen witte pigment aan de vloer toe is enkel en alleen voor onderhoud.
 Oliefris® zwart is geschikt voor alle zwart geoliede houten vloeren
Toepasbaar op vloeren die niet kaal zijn gelopen. Voegt geen zwarte pigment aan de vloer toe is enkel en alleen voor onderhoud.
 Oliefris® grijs is geschikt voor alle grijs geoliede houten vloeren
Toepasbaar op vloeren die niet kaal zijn gelopen. Voegt geen grijze pigment aan de vloer toe is enkel en alleen voor onderhoud.
 Oliefris® is uitermate geschikt voor verouderde vloeren
Voorbehandeling:
Combireiniger®
Benodigdheden:
 Oliefris®
 Verstuiver
 Piccopad beige
 Polijstwol
 Droogwrijfdoek

Benodigde hoeveelheid:
0,25 liter Oliefris® voldoende voor
35-40 m²

Aanbrengen op een droge vloer:
 Oliefris® schudden vóór gebruik
 Oliefris® zeer dun en egaal met verstuiver verdelen
 Afstand ±20 cm boven het te behandelen oppervlak
 Met piccopad beige verdelen
Let op: overdaad schaadt

Nabehandelen:
Droogwrijven met droogwrijfdoek
Bewaren:
 Na gebruik de verstuiver van flacon verwijderen
 Doorzichtig stijgbuisje van verstuiver af halen en restant eruit laten lopen
 Vervolgens stijgbuisje terugplaatsen en op de flacon Combireiniger® plaatsen en enkele malen doorpompen
 Kindveilige dop flacon terugplaatsen
 Oliefris® op een donkere, koele en vorstvrije plaats bewaren
 Oliefris® buiten bereik van kinderen bewaren
Waarschuwingen:
 Droogwrijfdoek en piccopad en andere gebruiksmaterialen in verband met zelfontbranding opbergen in afsluitbare plastic zak en lege
verpakking, piccopads en doeken inleveren bij uw gemeentelijke chemisch afvaldepot
 Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik
 Ogen direct met overvloedig water spoelen en arts raadplegen
R10 ontvlambaar
R65 Schadelijk, kan bij inname longschade veroorzaken na verslikken
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op langere termijn schadelijke effecten veroorzaken
S51 Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimtes
S2 Buiten bereik van kinderen houden
S62 Bij inslikken, niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen
99 Bevat 2-butanoxim, kan mogelijk allergische reacties veroorzaken

Schadelijk

Droogtijd:
± 1 à 2 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid)
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