PROTECTION

WORKTOP OIL

Food Safe

Ciranova WORKTOP OIL is de perfecte afwerking voor
houten werkbladen, snijplanken, meubels en tafels die in
contact komen met voedsel. De WORKTOP OIL zorgt voor
een naturelle en waterafstotende bescherming. Ciranova
WORKTOP OIL is getest volgens de norm 1935/2004 en
voldoet na droging om te worden gebruikt voor hout dat in
aanraking komt met voedsel. WORKTOP OIL Ciranova wordt
gemaakt van natuurlijke wassen, gemodificieerde oliën en
plantaardige en hernieuwbare vetzuren.
—
» Uiterst geschikt voor houten werkbladen, snijplanken en tafels.
» Zorgt voor een water- en vlekbestendige afwerking.
» Getest volgens de norm NO 1935/2004 article 3C

TECHNISCHE INFO
Producttype
Solventgedragen
Reiniging
Reinigingsthinner
Glansgraad
Mat & Satin
Viscositeit
+/-50 sec - DIN 4mm
Vaste stoffen
+/- 46%
Verpakking
12 x 500ml
Verbruik
30-35 m²/liter per laag
Droogtijden
Overschilderbaar: na +/- 6 uur
Volledig uitgehard na +/- 7 dagen
Schuurkorrel
P 120-150
Opslag/transport
tussen de 5°C en 25°C

INDOOR

Compliant with
EU 1935/200 4

500 ml

VOORBEHANDELING
Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat
het oppervlak vrij is van stof en andere vervuilingen.

APPLICATIE
De WORKTOP OIL goed schudden voor gebruik. Men kan de Ciranova
WORKTOP OIL eenvoudig aanbrengen met een pluisvrije doek in de
richting van de houtnerf. Voor grotere oppervlakken kan men een borstel
gebruiken.
Breng een dunne laag aan en laat de olie 15 minuten in het hout trekken.
Wrijf het oppervlak daarna droog met een pluisvrije doek. Voor harde
houtsoorten zoals eik zijn minstens 2 lagen vereist. Meerdere lagen
kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. .

DROOGTIJD
Overschilderbaar na +/- 6 uur. Droogtijden afhankelijk van
de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de
luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING
Gebruik WORKTOP OIL Ciranova zowel als grond- en eindlaag.

ONDERHOUD
Breng regelmatig een nieuwe laag WORKTOP OIL Ciranova aan voor een
blijvende waterafstotende bescherming. Bij zware vervuiling kan men
eerst de intensiefreiniger Ciranova gebruiken om het hout te reinigen.
WORKTOP OIL is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze
periode mag men het hout niet met water of onderhoudsproducten
behandelen.

Houdbaarheid
48 maanden in originele en ongeopende verpakking.
Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale
regelgeving.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische
fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid
worden.
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BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en
doeken dient men na gebruik onder te dompelen in water.
Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en
de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de
kleur altijd vooraf te testen!
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