
biopin  – Padlófelújító tisztító-átmosó olaj                                          Nr: 0203 
 
Általános termékleírás  
Termékleírás  A biopin Padlófelújító tisztító-átmosó olaj  növényi olajokból és 

viaszokból álló, nagyon jó szennyeződés oldó tulajdonságokkal 
rendelkező olaj fa járófelületekhez. Csiszolás nélkül egy művelettel 
lehet a fa járófelületet tisztítani és újra impregnálni. Oldószermentes.  

Felhasználási terület Erősen szennyezett, felújításra szoruló olajozott vagy viaszolt (festett 
felületekre nem alkalmas), padlók ápolására, tisztítására. 

Összetétel Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, karnaubaviasz, méhviasz, 
ólommentes szárítóadalék. 

Szín színtelen 
Tárolás  Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen. 
Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható. 
Kiszerelés 2,5 l. 
Műszaki adatok 
Specifikus súly  kb. 85 g/ml  
Viszkozitás kb. 35 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on 
Felhasználás kb. 75-90 ml/m2 rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvé-

nyében. 
Száradási id ő kb. 4 óra múlva porszáraz, teljes száradás 24 óra múlva. 
VOC besorolás  Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá. 
Feldolgozási útmutató 
Alkalmas alapfelületek  Olajozott vagy viaszolt fafelületekhez. 
Felületi kívánalmak  Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. 
 Nyers alapokat gondosan átcsiszolni. A járulékos anyagban gazdag fák esetében próba-

kezelést kell végezni. 
Hígítás  Feldolgozáskész; szükség esetén biopin Hígítóval  hígítható. 
Feldolgozás  Használat előtt alaposan keverje fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 15 °C. A biopin 

Padlófelújító tisztító-átmosó olajat 3-5 m2-re öntsük ki a padlóra és padlópolírozó gép-
pel (zöld paddel, 180-as) oszlassuk szét és dörzsöljük be a felületbe. A szennyezett felüle-
tet pormentesen csiszolja és a felületet átdörzsöli. A felületen maradó szennyezett olaj 
könnyen eltávolítható gumilehúzóval vagy ronggyal. Ezután egy nem szöszölődő ruhával 
vagy polírpaddal (fehér) átpolírozzuk. Kisebb felületek kézzel is elkészíthetőek. 

Frissítés Ha frissíteni szeretné a felületet bármikor, egy ruhával vékonyan kezelje át a felülete. Ha 
szükséges kezelje biopin Természetes keményolajjal  vagy biopin Keményviaszolajjal . 

Szerszámtisztítás  Használat után biopin Hígítóval  tisztítjuk. 
Biztonsági figyelmeztetés  A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza. 
Általános figyelmeztetés A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A 

felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények 
között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk 
vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszé-
lye. 

Hulladékkezelés  A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt 
termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven 
kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni. 
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