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ROCULTO PLUS is een onzichtbare, 35% Bio-based, 
milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor 
parket en houten meubelen.  Het hout krijgt een licht intense 
en ultra matte uitstraling.  OCULTO PLUS is niet vergelend en 
heeft anti-slip eigenschappen.
—

 » Onzichtbare 35 % Bio-based PU impregneringsolie op 
waterbasis.

 » Geeft het hout een licht intense en ultra matte uitstraling.
 » Is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.

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.

APPLICATIE
OCULTO PLUS zowel als grond- en eindlaag gebruiken en aan te 
brengen in 3 lagen.  Vóór gebruik het product goed schudden en 
oproeren en niet verdunnen.  Optioneel kan men 10% Harder PLUS 
toevoegen om de bestendigheden nog te verbeteren. 

Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is 
aanbevolen (microvezel 6 - 8 mm). Voor spuitapplicatie, contacteer de 
technische dienst van Ciranova.  Breng de 1e  laag aan in de richting van 
de houtnerf.  Breng na 4 tot 6 uur een 2e laag aan op dezelfde manier 
als de 1e laag.  Laat 12 tot 24 uur drogen en nadien tussenschuren met 
korrel 180-220 waarna men de 3e laag kan aanbrengen.

DROOGTIJD
Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Schuurbaar : na 12 uur

Licht belastbaar : na 24 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, 
de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING
OCULTO PLUS wordt gebruikt als grond- en eindlaag.

ONDERHOUD
Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. UNICARE 
X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner
Ciranova® wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren
en om oude polish lagen te verwijderen.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Alleen roestvrij materiaal gebruiken.  Alle materiaal direct 
na gebruik met water reinigen.  Voor exotische houtsoorten dient 
men de afwerking vooraf te testen.  Voor industriële toepassingen 
moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden. 
Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact 
met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.

OCULTO PLUS

TECHNISCHE INFO
Producttype

watergedragen

Reiniging 
Water

Glansgraad 
Onzichtbaar

Viscositeit 
+/-25 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen 
+/- 31%

Verpakking 
6 x 1 L
4 x 5 L

Verbruik 
10-12m²/liter per laag

Droogtijden
Stofdroog : na 20 à 30 min.
Overschilderbaar : na 4 à 6 uur
Licht belastbaar : na 24 uur
Volledig uitgehard: na +/- 7 dagen

Schuurkorrel 
P 120-150

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

Houdbaarheid 
Minstens 12 maanden in originele en ongeopende 
verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de 
lokale regelgeving.
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TECHNISCHE FICHE

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de 
technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing 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.
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