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LOBACARE® NatureOil 

 

Põrandastuudio/ Linnusilm OÜ 
Pärnu mnt 142 
11317 Tallinn 
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Tel 6 115 621 
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Toote kirjeldus 

Täiesti uut tüüpi vesialuseline lahusti- ja seebivaba hooldusvahend parkett- ja puitpõrandatele.   
Kasutusala 
Õlitatud parkett- ja puitpõrandatele 
Tehases oksüdatiivõliga õlitatud parketile 
Ei sobi kasutamiseks UV-õliga õlitatud parketil     
Olulised omadused: 
Valmis kasutamiseks, lahusti- ja seebivaba 
Aitab säilitada õlitatud puitpinnale iseloomuliku ilusa välimuse 
Sobib nii kogu põranda täishoolduseks kui ka väikesteks kohtparandusteks 
Lihtne peale kanda lapi või švammiga 

 

Tehniline info 

Artikkel nr 
 
 
Pealekandmis- 
vahendid 

10100 
 
 
Pehme riidelapp, švamm, piserduspudel.  

Kulu Vastavalt puidu imamisvõimele 1l-3l 100 
m² kohta. 1 liitriga saab katta 30-100 m². 

Kuivamisaeg Peal võib kõndida 4-6 tunni möödudes, 
soovitatav lasta kuivada üleöö enne 
tavapärasesse kasutusse võtmist. 

Pakendi suurus 1l, 5l Ladustamine ja 
transport 

+5ºC +25ºC juures ladustamisaeg 24 kuud. 
ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike 
ainete hulka. 
 

Pakkimine Alus: 540x1l 
Kast: 15x1l 

Alus: 128x5l Lahusti Mitte lahustada, toode on valmis 
kasutamiseks.  
 

Kast: 4x5l 
 

Giscode Ö 10+   
Sisaldus: 

(vastavalt EU soovitustele) lõhnaained, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon 
 

Kasutusjuhend  

Uued mitmekihilised parketid, aga ka värskelt õlitatud põrandad: 

Puhastada põhjalikult, eemaldada tolm ja mustus (tolmuimejaga) 
Eriti musta pinna korral pesta ParkettSoap’i lahusega, võib kasutada rohelist või beeži vilti 
Enne NatureOil pealekandmist peab põrand olema täielikult kuivanud 
LOBACARE® NatureOil kanda lapi või švammiga ühtlase kihina põrandale, üleliigne õli ära pühkida, vältida loikude tekkimist 
Poleerida valge vildiga 
Ulatuslikult kahjustatud põrandad: 
Võivad vajada uuesti põranda õlitamist. Vt juhendid puitpõrandate õlitamise kohta. 
Suurtele pindadele: 
on toodet lihtsam kanda Spray-meetodit kasutades: piserdada NatureOil põrandale ja poleerida kogu põrand valge vildiga üle 
Mitteimavatel pindadel: 
Värskelt paigaldatud, tehasese UV õliga õlitatud parkett võib hooldusvahendit mitte sisse võtta. Sellisele põrandale on sobilik 
hooldusvahend NatureWax 
Hoiatus : Iseenesliku süttimise vältimiseks tuleb kasutatud lapid, švammid ja teised töövahendid hoiustada suletud anumates, 

kattes nad liivaga või uputades vette ja viia nad jäätmekäitlusesse tulekindlas anumas.  
Süvapuhastus: ParkettSoap – Sügavalt määrdunud pinna puhastamiseks.  

Siintoodu on osa LOBACARE toodete üldisest informatsioonist, mida on hea arvesse võtta. 
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