
    

  
  

SOLIDFLOOR™ ULTIMATE HARDWAX OIL 
PARA TODOS OS PAVIMENTOS INTERIORES EM MADEIRA COM ACABAMENTO A ÓLEO
DISPONÍVEL EM BRANCO (Ref.ª 1138025) E NATURAL (Ref.ª 1138024)

SOLIDFLOOR ULTIMATE HARDWAX OIL - fabricado à base de óleos e ceras vegetais

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Atenção! A temperatura ambiente deverá situar-se entre os 16ºC e os 20ºC.
Antes de utilizar, misture muito bem o óleo Solidfloor Ultimate Hardwax, mexendo durante 2 minutos.

 1. Aplique o óleo Solidfloor Ultimate Hardwax numa camada fina e uniforme, acompanhando o veio da  
 madeira.

 2. Espalhe o óleo Solidfloor Ultimate Hardwax na superfície da madeira, utilizando uma almofada de   
 polimento branca limpa, adequada para o efeito.

 3. De seguida, com a ajuda de um pano de algodão que não deixe pêlo, finalize a passagem do óleo   
 Solidfloor Ultimate Hardwax, retirando eventualmente algum excesso de produto. 
 Deixe secar completamente. Evite caminhar sobre o pavimento nas 8 a 12 horas seguintes. 
 Assegure-se que o pavimento não tem qualquer contacto com água nas 24 horas seguintes!
 O óleo irá continuar a endurecer ao longo da semana seguinte. Seja cuidadoso ao colocar objectos ou   
 movimentar mobília pesada sobre o pavimento, enquanto o óleo se encontra em endurecimento. 
 Para movimentar mobília pesada, levante-a e evite arrastá-la sobre o pavimento.
 Limpe o pavimento com Solidfloor Wood Cleaner uma semana depois de aplicar o óleo Solidfloor Ultimate  
 Hardwax. Esta limpeza irá ajudar a prevenir a aderência da sujidade à superfície do pavimento.
 
 4. Contacte o seu distribuidor Solidfloor para obter informações adicionais para a aplicação do óleo   
 Solidfloor Ultimate Hardwax com uma máquina de polir.

ATENÇÃO!
Risco de combustão espontânea. O pano ou almofada de polir que esteja saturado com o óleo Solidfloor Ultimate 
Hardwax deve ser lavado imediatamente após a sua utilização, e colocado no exterior para secar. Em alternativa, 
poderá passar o pano por água, colocá-lo num saco de plástico fechado e depositá-lo no lixo doméstico.

Produto biodegradável.
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