DEKKEND GEKLEURDE
Milieu Olie

* Kwaliteit is onze natuur

Beschermt, versierd en geeft
een eigentijdse stijl aan versleten
of nieuwe parketvloeren.

sfeerbeeld

DEKKEND GEKLEURDE OLIE
MILIEU OLIE*

1H
20°C

15/laag
m2/L
Beschikbare volumes: 1L en 5L

Kleurt elke parketvloer
Maskeert onvolmaaktheden van het hout
Met de rol aanbrengen; zonder de polieren
Geolied parket klaar in een halve dag:
snelle ingebruikname van de lokalen
Gemakkelijk onderhoud
Plaatselijke renovatie mogelijk
Toepasbaar op alle houtsoorten
*Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in
de binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging
door inademing, op een schaal van A+ (zeer lage
uitstoot) tot C (hoge uitstoot).
* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht die een risico inhouden op
vergiftiging door inademing, op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).
*Levenscyclusanalyse: Milieu- en Gezondheidsfiche beschikbaar op aanvraag of via www.inies.fr

5 dekkende kleuren voor een
zeer eigentijdse stijl.

Moka

Crème

Wit

Parelgrijs

Zwart

Uniform en ultra mat
De ruwe structuur laat de nerven van het hout
tot hun recht komen
Zwart: ideaal voor theater- en toneelpodia

Hoe uw parketvloeren
schoonmaken en onderhouden?
NATUURLIJKE ZEEP
Ideaal voor het regelmatig
reinigen van alle geoliede
parketvloeren.
 ewaart en versterkt het natuurlijk
B
uitzicht van het hout
 e geconcentreerde zeep moet
D
worden verdund, niet naspoelen
Verkrijgbaar
in 1L en 5L

Droog in 15 minuten

15 min
20°C

ONDERHOUDSOLIE
Milieu ultra mat
Ideale aanvulling op de
Dekkend Gekleurde Olie
Milieu
 eschermt, onderhoudt en herstelt
B
alle parketvloeren
Stofwerend, niet glad
Verkrijgbaar
in 1L en 5L

Zonder boenen
Droog in 30 minuten

30 min
20°C
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De Lijn Kwaliteit Milieu® combineert
prestaties met milieuvriendelijkheid

