
 

Underhålls Produkt 

MAGIC OIL CARE 

Användningsområden: 
 
Underhålls produkt för regelbunden rengöring, samt underhåll 
av trägolv impregnerade med produkter i Magic Oil 2K- och 
Soyabase plus- serierna. Refresher effekt. 
 
 

Produktegenskaper / Fördelar: 
 

Magic Oil Care har egenskaper som återskapar lystern och 
skyddar ytan på det oljade golvet, samt även ger en halksäkrare 
yta. Regelbunden användning förbättrar golvytans finish och 
förlänger golvets livslängd. 
 

• färdig att använda 
• Lätt att arbeta med 
• Halksäker 
• Antistatisk 

Underhålls tips: 
För bästa hållbarhet och lång livslängd rekommenderas 
underhålls-oljning utförd av fackman. Behovet av underhålls-
oljning beror på hur regelbundet golvet rengörs och underhålls, 
samt vilken belastning det utsätts för. Mer exakta instruktioner 
kontakta golventreprenören eller Pallmans tekniker. 
 

Tekniska data:
 
Förpackning:    Plastflaska 
Förpackningsstorlek:  0,75 liter / 5 liter 
Lagringstid:   c:a 24 månader 
Färg:    vit 
Kan beträdas:   direkt efter torkning 
Regelbundet underhåll/Åtgång(1):  från c:a 500 ml/10 liter- till  

outspäd  
 
* Vid normalt inomhusklimat. 
(1) Åtgången kan variera allt efter skick och absorptionsförmågan på de trä- resp. 
parkettsorterna som skall underhållas. 

Underhålls produkt för trägolv impregnerade med produkter i MAGIC OIL- och SOYABASE PLUS-serierna.  
Produktens “refresher-effekt“ får golvet att se nyoljat ut. 
 



 

 

 

MAGIC OIL CARE 
Förbehandling av underlag: 
 
Rengör golvet från smuts, damm, partiklar med en mopp, 
borste eller dammsugare. 

Applicering: 
1. Låt förpackningen bli rumstempererad och skaka den 

ordentligt innan den används. 
2. Underhållsbehandling: blanda c:a 500 ml Pallmann Magic 

Oil Care med 10 liter vatten. Pallmann Magic Oil Care kan  
även användas outspäd vid behov  Rengör/underhåll ytan 
med en fuktad luddfri mopp, väl urvriden, inte våt.  

3. Applicera längs med trä- parkettgolvets fiberriktning och låt 
torka. 

4. Rengör verktygen med vatten efter användning. 
5. Regelbundet underhåll och rengöring skall anpassas efter 

behov. 
6. För att garantera en lång livslängd och hållbarhet på golvet 

rekommenderas tillverkarens instruktioner. Exakta städ och 
underhålls rutiner finns i foldern underhålls instruktioner för 
Magic Oil 2K produkter. 

Arbets- och miljösäkerhet: 
 
Lösningsmedelsfri och ej brandfarlig, kräver ingen specifik skyddsutrustning, men 
undvik direktkontakt med hud eller stänk i ögonen. 
 

Avfallshantering:
 
Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. 
Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala 
bestämmelser. Behållare med flytande produkt - rester hanteras som 
problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall. 
 
Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga 
undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika 
förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. 
Kvalitén på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av 
arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester 
genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtillverkarens 
instruktioner följas. 
 
I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare 
produktdatablad sin giltighet. 
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Viktig information: 
 
• Originalförpackningen är hållbar i minst 24 månader. 

Skyddas från frost. Bruten förpackning återförsluts 
omedelbart noga. 

 
• Optimala arbetsförhållanden är vid 18 – 25 °C, och en 

relativ luftfuktighet på > 35% och < 65%. Låga 
temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. 
höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden. 

 
• Vid korrekt användning, rengörs och underhålls ytan i 

samma arbetsmoment. 
 
• Fläckar och ränder kan tas bort med Pallman Magic Oil 

Care. (outspädd) med hjälp av en mjuk trasa eller vit pad. 
 
• Regelbunden underhållsvård med Pallmann Magic Oil Care 

förbättrar golvets finish och förlänger livslängden på det 
hårdvax oljade golvet. 

 
• Observera noga separata produktdatablad för alla 

produkter som används, bruksanvisningar från tillverkare 
av beläggningsmaterial samt alla gällande nationella 
föreskrifter och normer. 

 


