
SADOLIN Parquet Oil 
Padlóolaj

Termékleírás és alkalmazás Foltálló és víztaszító, mosható parketta olaj. A foltokat és szennyeződéseket lehetőség
szerint frissen távolítsuk el a parkettúról. Egy réteg felhordása elegendő a kívánt hatás
elérése érdekében. Kopásálló parkettaolaj, amely tökéletes fapadlóra, parkettára,
svédpadlóra, trópusi fából készült járófelületekre és bútorokra. A „Natúr” olaj megtartja a
fa természetes megjelenését, kiemelve annak erezetét érettebb tónust kölcsönöz. A
Sadolin „Fehér fátyol” parketta olaj fehéren áttetsző opálos hatást kölcsönöz a fának,
fenntartva a fa természetes megjelenését.

Termékjellemzők   Foltálló, vízálló, mosható. Víztaszító. Kopásálló. Szagtalan.  A „Natúr”
olaj megtartja a fa természetes megjelenését, kiemelve annak erezetét érettebb tónust
kölcsönöz. A Sadolin „Fehér fátyol” parketta olaj fehéren áttetsző opálos hatást kölcsönöz
a fának, fenntartva a fa természetes megjelenését.

Kiszerelés 1L; 2,5L ;

Felhordási mód Ecset

Minőségmegőrzési idő 48 hónap +8 és +30°C között.
Fagytól és hőtől óvjuk!

Száradási idő Száradási idő: 16 óra 20°C/50% relatív páratartalom mellett. A használatbevételig várjon
3 napot.

A fa legyen száraz, egészséges és zsírmentes. Natúr, kezeletlen vagy erősen
kopott parketta, padló, bútor, lépcső olajozása: Csiszolja meg a felületet 220-as
csiszolópapírral, azért, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és az egyenetlenségeket. 
A régi sérült réteget teljesen le kell csiszolni. Alaposan fel
kell porszívózni. Zsírtalanítson mosogatószeres vizes átmosással, vagy 
mosóbenzinnel. Portalanítsa a fal és egyéb felületeket is (pl.: falfelületre, radiátorra, 
karnisokra is rákerül a por a csiszolás során)!

Kiadósság 30 m2/ L

Hígítás Felhasználásra kész. Nem kell higítani.

Bevonat tulajdonságai Foltálló, vízálló, mosható. Víztaszító. Kopásálló. Szagtalan.  	 	

Használati útmutató



Korábban lakkozott parketta, padló olajozása: A meglévő lakkrétegek teljesen el kell 
távolítani csiszolással. Zsírtalanítson mosogatószeres vizes átmosással, vagy 
mosóbenzinnel. Ha a bevonat ép, zsírtalanítsa le a felületet és takarítsa le a felületről a 
szennyeződéseket. Törölje át a felületet 10 %-os ecet vizes oldatával. Csiszolja fel 
mattra a felületet 150-es csiszolópapírral és porszívózzon fel alaposan. Portalanítsa a 
fal- és egyéb felületeket is (pl.: falfelületre, radiátorra, karnisokra is rákerül a por a 
csiszolás során)! Olajjal kezelt fa: Zsírtalanítás mosóbenzinnel. Csiszolás: minél 
finomabb csiszolópapírral (P280)
utána porszívózzon fel alaposan. Portalanítsa a fal- és egyéb felületeket is (pl.:
falfelületre, radiátorra, karnisokra is rákerül a por a csiszolás során)!

A terméket használat előtt és alatt 15 °C és 30 °C között tartsa. Az olaj felhordásához
ecsetet alkalmazzon. A felesleges termék eltávolításához elegendő puha szöszmentes
törlőruhát vagy rongyot kell biztosítani. Gép esetén a géphez használatos olajozó
bársonyt használjon! Egyszerre csak 3-4 négyzetméteres, kb. 1 méter szélességű kis
területeken dolgozzon. Hordjon fel, maszírozza bele a felületbe egy réteget ecsettel/
ronggyal. Hagyja az olajat beszívódni a fába, majd 20 perc múlva alaposan törölje át a
felesleges olajat egy nem bolyhos ruhával. Nagyobb felületeknél az olajozást legalább 2
ember végezze, míg egyik olajozik, a másik feltörli a felesleget, ami nem szívódik be a fa
szerkezetébe. Fontos, hogy minden felesleges olajat feltöröljünk! Elegendő az egy
rétegben való olajozás, mivel telítésig kell olajozni és a felesleget visszatörölni.

Tárolás és szállítás +8°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett
helyen.

Biztonság
Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található. Kerülje az öngyulladás
kockázatát! A használt ruhákat merítse vízbe. Használat után zárja le a dobozt. Tartsa
hűvös és fagymentes helyen.

Kiegészítő Információk 	 A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék
műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.
A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok
szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza
meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem
tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények
betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti
céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a
gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék
feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján -
általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a
harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására.
 Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal:  06 80 205 205
E-mail:   info@sadolin.hu
Cím:  Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest Váci út 45/C
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