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R2 component, 1-laags olie van de nieuwste generatie die 
gebruik maakt van hernieuwbare  grondstoffen. Dank zij de 
speciale technologie dient er maar één laag aangebracht te 
worden. De combinatie van olie met harder zorgt voor een 
snelle droging en uitstekende chemische bestendigheden.
—
» Kleurt en beschermd in 1 laag;
» Snel-drogend.
» Gemakkelijk aan te brengen.
» VOS vrij

VOORBEHANDELING
Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd 
en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt 
worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een 
intensievere aankleuring kan men het hout eerst voorbenatten.

APPLICATIE
Voor gebruik goed schudden en oproeren. Meng de olie met de 
verharder (100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. 
UN1CO egaal aanbrengen met een boenmachine of met borstel. Laat 
de UN1CO inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 
minuten door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het 
oppervlak handdroog aanvoelt. Voor exotische houtsoorten dient 
men de UN1CO vooraf te testen.

Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische 
dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD
+/- 24uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, 
de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING
Voor de best mogelijke bescherming en een minimum aan onderhoud 
kan men de UN1CO ook afwerken met TITAN of FORTICO 2C. 
Raadpleeg hiervoor de desbetreffende technische fi che.

ONDERHOUD
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.

UN1CO is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze 
periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten 
behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. 
Gebruikte pads en doekendient men  na gebruik 
onder te dompelen in water. Het uiteindelijke 
kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, 
en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het 
aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!
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TECHNISCHE INFO
Producttype

100% olie

Reiniging 
Reinigingsthinner Ciranova

Mengverhouding 
100/30

Viscositeit 
+/-40 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen 
100%

Verpakking 
6 x 1 L / 6 x 0,3 L
11 x 400 ml / 11 x 120 ml

Aantal kleuren 
16 kleuren

Verbruik 
50 - 60 m²/liter

Droogtijden
Licht belastbaar na 24 uur.
Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Schuurkorrel 
P 100-120

Opslag/transport 
tussen de 5°C en 25°C

Potlife 
+/- 3 uur na toevoeging van de verharder

Houdbaarheid 
12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de 
lokale regelgeving.
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