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Lecol Conditioner OH25 wordt op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en 
aromaatvrije terpentine, vervaardigd. Lecol Conditioner OH25 wordt als nabehandeling van geoliede 
vloeren verwerkt. 
 
 
Toepassing 
 
Lecol Conditioner OH25 is geschikt voor met olie geïmpregneerd parket- en andere houten vloeren, 
Hardwax- of UV geoliede vloeren. Lecol Conditioner OH25 is niet  geschikt voor voor gelakte vloeren. 
 

Technische gegevens 
 
Droogtijd:  Ca. 3 uur. Volledige doorharding: 2 dagen. 
Materiaalverbruik:  Ca. 1 ltr per 100 m2, afhankelijk van de vervuiling. 
Verpakking:  Doos à 12 flacons, 1 liter/flacon. 
Houdbaarheid:  Lecol Conditioner OH25 altijd in originele gesloten verpakking bewaren. Het 

product voor verwerking laten acclimatiseren. 
 
Attentie:  
 
Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom 
zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarenzone verboden. Werk- en 
magazijnruimte goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nacht-
stroomschakelaar in het vertrek of in de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat bij 
het begin van het werk deze koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten 
vermijden. 
 
Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van  kinderen houden en niet in de afvoer 
laten verdwijnen.  
 
Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking of onder water bewaren. Door het gehalte aan 
drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbrandin g!!  
 
Planten en dieren uit de werkruimte verwijderen. 
 
 
Verwerking   
 
Opbrengen    
Alleen bij kamertemperatuur verwerken. 
 
Bij licht verontreinigde vloeren of ter opfrissing van de vloer, een doek met Lecol Conditioner OH25 
bedrenken en de geoliede houten vloer zeer dun afnemen. 
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Bij sterk verontreinigde vloeren dient de olie op de vloer gesproeid te worden en middels een 
poetsmachine, voorzien van een groene pad, de vervuiling losweken. Met behulp van een droge doek 
dient de vloer daarop te worden afgenomen. Aansluitend de parketvloer dun met Lecol Conditioner 
OH25 behandelen.  
 
Wekelijks onderhoud: Na 2 dagen licht vochtig afnemen met Lecol Clean OH49 
 
 
Gebruiksfrequentie  
 
Afhankelijk van de vervuiling en de gebruiksintensiteit: gemiddeld 5-12 maal per jaar.  
 
 
Bijzondere opmerking: 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 09.10 
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