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 Kiehl-Holzöl 

Olej impregnujący do pielęgnacji bazowej 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Właściwości 
Na bazie surowców odnawialnych. Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (podkreślając 
naturalny odcień). Nie perfumowany, wolny od rozpuszczalników, utwardza się pod wpływem powietrza, 
zachowuje zdolność dyfuzji. Łatwy w użyciu, posiada dobre właściwości wnikania i wypełniania, impregnuje. 
Po ok. 2-3 dniach całkowitego utwardzenia powierzchnia nadaje się do zmywania i eksploatacji.  
Pielęgnacja dalsza po całkowitym utwardzeniu powierzchni jest możliwa produktem Kiehl - Legnodur.      
 
Skład 
Naturalne oleje i woski, substancje osuszające.      
 
Obszar zastosowania 
Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego  
drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do bazowego  
olejowania wszystkich powierzchni z naturalnego drewna takich jak: parkiet, deski podłogowe, kostka,  
parkiet przemysłowy, schody, płyty OSB, drewno klejone itp. Nie nadaje się do zabezpieczonych,  
pokrytych powłoką, zapastowanych lub olejowanych powierzchni drewnianych.      
 
Sposób użycia 
Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od  
tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 10°C do 25°C. 
Pomieszczenia podczas wykonywania prac i utwardzania oleju  powinny być dobrze wentylowane.  
Nie palić! Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem! Podczas utwardzania (trwa ono ok. 2-3 dni) 
powierzchnia nie powinna być ani eksploatowana, ani myta na mokro.  
Produkt przeznaczony jest tylko do surowych, fachowo oszlifowanych, (także do szpachlowanych  
i oszlifowanych płasko - uziarnienie 100-120), wolnych od pyłu, czystych podłóg z naturalnego 
drewna.       
Obróbka powierzchni:  
Ok. 800 ml produktu wylać na podłogę i rozprowadzić równomiernie, cienką warstwą na ok.  
10 m² powierzchni barankiem, mopem płaskim lub wałkiem do oleju Kiehla. Kiehl-Holzöl  
powinien zadziałać na powierzchnię drewnianą w sumie ok. 30 min. W tym czasie przy pomocy 
zastosowanego narzędzia pracy należy stale pokrywać powstające suche miejsca wcześniej 
rozprowadzonym na powierzchni Kiehl-Holzöl ewentualnie uzupełnić deficyt z opakowania.  
 
Nadmiar produktu pozostały po 30 min., który nie wniknął do powierzchni starannie zebrać ściągaczką 
neoprenową (gumą neoprenową odporną na działanie rozpuszczalników) i usunąć ściereczką wełnianą, 
szufelką itp. Bardzo cieniutki film oleju pozostający jeszcze na powierzchni należy całkowicie usunąć jeszcze 
przed jego utwardzeniem. W tym celu zastosować maszynę jednotarczową i biały pad. Brudny pad w 
odpowiedniej chwili odwrócić lub wymienić na czysty, tak aby optymalnie usunąć film oleju i uzyskać 
równomiernie suchą powierzchnię drewnianą. Przeciętne zużycie na 10 m² = 1 pad (obustronnie). 
Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!  
Na zakończenie po 12 godz. wysychania zaleca się polerowanie maszyną jednotarczową i  
białym padem, co powoduje także usunięcie wypływającego przy fugach Kiehl-Holzöl i  
zoptymalizowanie optyki powierzchni drewnianej. Środek myjący dla narzędzi pracy:  
Kiehl-Wax-Ex. Napoczęte opakowanie w miarę możliwości szybko zużyć.  
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.  
     
Ostrzeżenie:  
Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami,  
padami lub innymi chłonnymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też akcesoria  
te należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać 
miejscowych przepisów o utylizacji odpadów. 

Zużycie na m² 
Olejowanie bazowe: 80-120 ml, w zależności od chłonności drewna      
 

Drażniący 

w koncentracie 

R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.  
 
Zawiera olej drzewny. 

Opakowanie Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl 
dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! 

2/5 L kanistry w kartonie Art.-Nr. j 22 03 05 Chronić przed mrozem! 
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