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TECHNISCHE FICHE

UN1CO
PRODUCTBESCHRIJVING
UN1CO is een 2 componenten, 1-laags olie van de nieuwste generatie 
die gebruik maakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Dankzij 
haar speciale technologie dient er maar één laag aangebracht te wor-
den.  De combinatie van de olie met de harder zorgt voor een snelle 
droging en uitstekende chemische bestendigheden. UN1CO is VOS & 
Kobalt vrij.

TECHNISCHE GEGEVENS
VISCOSITEIT +/- 40 SEC (DIN 4MM)

VASTE STOFFEN 100 % - VOS VRIJ

DENSITEIT +/- 0,95 KG/L

KOBALT-VRIJ

VOS-VRIJ

POT-LIFE +/- 3 UUR NA TOEVOEGING HARDER

BESCHIKBAAR IN 16 KLEUREN - ZIE KLEURENFOLDER

VOORBEHANDELING
Schuur het te behandelen oppervlak met korrel 100-120 en maak 
daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij.

TIP: Voor een intensievere aankleuring kan men het hout eerst voor-
benatten.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor gebruik goed schudden en oproeren. Meng de olie met de ver-
harder (100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. Men 
kan de UN1CO inboenen met een beige of witte pad of aanbrengen 
met kwast, vod of spons. Laat enkele minuten inwerken en verwijder 
de overtollige olie binnen de 15 minuten door deze in te poetsen met 
een witte pad of een doek tot het oppervlak niet meer kleeft. Het op-
pervlak moet daarna handdroog aanvoelen.

DROOGTIJD
Na +/- 24 uur, afhankelijk van de houtsoort en de omgevingsomstan-
digheden (temperatuur, luchtvochtigheid,..), is het oppervlak licht 
belastbaar.

UITSTRIJKVERMOGEN
50-60 m²/liter

NABEHANDELING
Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan.  Voor 
periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij 
zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt 
te worden. 

OPGELET : UNICO is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens 
deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudspro-
ducten behandelen.

PRODUCTINFORMATIE
Houdbaarheid : 1 jaar in originele en ongeopende verpakking.

Vorstvrij bewaren

Potlife na toevoeging van de verharder : +/- 3 uur.

BIJZONDERE MELDINGEN
Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doek-
en kunnen zelfontbrandbaar zijn, daarom dient men deze na gebruik 
onder te dompelen in water.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele  
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiks- 
aanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange 
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en 
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product 
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden 
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische 
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

*VOS-VRIJ*

- VOLDOET AAN DE NORM EN 717-1, KLASSE E1

- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/ 
   STANDARD METHOD V1.1. 2010


