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ECO OIL 1K
Oplosmiddelvrije 1k rol-olie in de varianten PURE, WHITE en NEUTRAAL

Technische gegevens:

Verpakking can
Leveringsgrootte 1 Liter 5 Liter
Houdbaarheid Min. 12 maanden
Verbruik per laag ca. 80 ml/m²
Dekkingsbereik ca. 12 m²/Liter**
Minimale 
verwerkingstemperatuur

Optimale verwerkingscondities: 18 
°C tot 25 °C en relatieve 
luchtvochtigheid > 35% en < 65%.

Beloopbaar Na ca. 2 uur*
Schuurbaar Na ca. 2 uur*
Overlakbaar Na ca. 2 uur*
Overlaagbaar Na ca. 1 uur*
Mechanisch Belastbaar Na ca. 24 uur*
Chemisch belastbaar Na ca. 7-10 dagen
*Bij 20 °C en 50% luchtvochtigheid.
(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van 
het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.

1-component olie voor parket Productinformatieblad

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die 
afbreuk kunnen doen aan de hechting van de olie. Tevens 
dient de vloer te zijn geschuurd volgens de normale standaard 
voor parketvloeren.

Productvoordelen/Eigenschappen:
• Makkelijke verwerking met microvezelroller
• Gebruiksvriendelijk
• Snelle droging
• Gelijkmatig eindresultaat
• Oplosmiddelvrij

Geschikt voor:
• Geschuurd parket en houtenvloeren
• Geschikt voor parketvloeren op vloerverwarming.

Toepassingsgebieden:
Voor normaal tot sterk belaste parketvloeren in woningen.
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ECO OIL 1K

Bescherming van de werkplek en het milieu
Geschikt als vervanging voor parketbehandelingsmiddelen 
met veel oplosmiddel. Bij de verwerking is gebruik van een 
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte 
principieel aan te bevelen. Gebruik voor 
schuurwerkzaamheden een stoffilter P2.

gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud 
en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch 
afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.
Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige 
onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen 
evenals de verschillende werksituaties en 
verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk 
voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit 
van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht 
m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van 
twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De 
legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de 
houtleverancier. Met het verschijnen van dit productblad 
verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. 
Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm 
dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming 
van Uzin Utz Nederland.

Met het verschijnen van dit productblad vervalt de geldigheid 
van alle voorgaande versies. - 08.08.18

Verwijdering:
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder 
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht 
laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen 

• De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten 
minste 12 maanden te bewaren. Aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. 
Tegen vorst beschermen.

• Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid >35 % en < 65 %. Lagere 
temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de 
droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid 
verkorten de droogtijd.

• Als voegenkit adviseren wij een geschikte Pallmann kit 
aan.

• Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 24 uur 
belast worden.

• Het eerste onderhoud van de ECO OIL 1K kan pas na 
7-10 dagen worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann 
onderhouds- (ECO Oil Care ) en reinigingsproducten 
(Clean) voor een lange levensduur van uw vloer.

• Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte 
materialen en de geldende regelgeving te respecteren 
(WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten”, DIN 18367 
“Holzpflasterarbeiten” en DIN 18365 
“Bodenbelagsarbeiten”).

• Bij niet gebruikelijke houtsoorten (exotische houtsoorten) 
en massief natuurkurk kunnen sterke kleurverschillen 
optreden, tevens kan de droogtijd afwijken. Gelieve 
daarom technisch advies in te winnen en vooraf een test 
met de betreffende houtsoort uit te voeren.

• Regelmatig onderhoud met PALLMANN ECO OIL CARE 
verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de 
geoliede parketvloer. De vloer slechts vochtig, maar niet 
nat reinigen. Plassen vermijden.

• Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 7-10 
dagen met een karpet of andere vloerbedekking en met 
zware voorwerpen worden belast.

• Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden 
ingewonnen.

• In principe niet meer dan twee lagen op één dag 
aanbrengen.

Verwerking:
1. Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten 

komen en goed schudden.
2. ECO Oil 1K met geschikt gereedschap (microvezelroller) 

gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. Er 
dienen tenminste 2 lagen te worden aangebracht. Begin 
bij de randen en rol afwisselend, eerst haaks op de nerf 
en daarna in de lengterichting van de nerf.

3. Droogtijd tot deze schuurbaar is: ca 2 uur.
4. Alvorens de laatste rollaag aan te brengen is het schuren 

met schuurgaas of multilochpad korrel 120 noodzakelijk.
5. Gereedschap na gebruik met water schoonmaken.
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