HMK P333 Hardsteen olie
HMK P333 Hardsteen olie is een gebruiksklaar product. Het vermindert het binnendringen van water
en vuil bij hardsteenoppervlakken binnenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden
optimaal benadrukt.
ALLEEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!
Toepassing: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke
temperatuur, maak het grondig schoon en laat het oppervlak drogen (maximaal restvochtgehalte 24%).
Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door.
Testen: test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats om het effect en
werktijd te bepalen.
Werkwijze: HMK P333 Hardsteen olie goed schudden voor gebruik! Breng HMK P333 met een
roller met korte haren dun en gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende
oppervlakken eventueel na ca. 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken moet overtollig HMK
P333 voor het indrogen volledig worden verwijderd met pluisvrije doeken of tissuepapier. Verwerk het
product conform de instructies van HMK! Zie onze website: www.moellerstonecare.nl. Gebruik voor
een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger –zuurvrij-. Voor verder
onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Belangrijk: gedurende de droogtijd het oppervlak niet gebruiken. Doeken die met HMK P333
gebruikt zijn, moeten direct onder toezicht worden verbrand of apart worden uitgespreid om te
drogen. De doeken kunnen anders door auto-oxidatie vanzelf ontbranden!
HMK P333 kan na het drogen (polymerisatie) niet meer met chemische middelen worden
verwijderd. Verwijder voor gebruik alle levensmiddelen en genotmiddelen.
Droogtijd: afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtcirculatie ca. 24 tot 48 uur.
Verbruik: algemeen kan het volgende worden aangehouden 20 tot 30 m² per liter.

Opslag: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet
juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de
fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient
vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze
vaststelling geschiedt op eigen risico
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of
onderhoudsmiddelen.

