PALLMANN
MAGIC OIL
ÖLJYVAHAT

PALLMANN MAGIC OIL

JÄRJESTELMÄ
Jo vuodesta 2004 tuotevalikoimamme öljyttäville lattioille on perustunut
tuolloin esitellyn MAGIC OIL 2K öljyvahamme ainutlaatuiseen
menestykseen. MAGIC OIL 2K öljyvahan tärkeimmät ominaisuudet
ovat liuotteettomuus, toimintavarmuus ja nopea kuivumisaika.
Asiakkaamme ovat käsitelleet miljoonia neliömetrejä puulattioita
MAGIC OIL tuotesarjan tuotteilla ORIGINAL, ERGO ja SPA. Laadukkaat
ja turvalliset öljyvahamme soveltuvat käytettäväksi julkisissa kohteissa,
kodeissa, ravintoloissa, keittiöissä ja jopa suihku- ja kylpytiloissa.
Kehitämme jatkuvasti MAGIC OIL valikoimaamme ja tuomme markkinoille uusia innovatiivisia liuotteettomia ratkaisuja asiakkaidemme
tarpeisiin. Vuoden 2018 alussa laajensimme merkittävästi värivalikoimaamme uudella COLOR COLLECTION värimallistolla ja viime syksynä
esittelimme ensimmäisenä Suomessa puulattian harjauksen työmaaolosuhteissa PALLMANN BRUSH SYSTEM harjaustekniikalla.
Noudatamme aina tuotekehityksemme tärkeintä periaatetta ”tuotteen
täytyy toimia”. MAGIC OIL tuotesarjan tuotteilla onnistut varmasti ja
tuotteidemme helppokäyttöisyys ja nopea kuivumisaika takaavat sujuvan työprosessin ja kohteen nopean käyttöönoton. Modernit MAGIC OIL
tuotesarjan tuotteet ovat täysin liuotteettomia ja niiden kulutuksenkesto
on erinomainen. Nykyaikaiset uudet öljyvahat ovat helppohoitoisia,
öljyvahojemme hoitotarve vertautuu lakatun lattian hoitoon.

TAVOITA PUUN

LUONNOLLINEN KAUNEUS

MAGIC

OIL

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

MAGIC OIL 2K ORIGINAL
Alkuperäinen MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Nopean kuivumisajan ansiosta käyttöönotto on mahdollista jo 12 tunnin
kuluttua. Tuote soveltuu koteihin sekä julkisiin kohteisiin.
MAGIC OIL 2K on suosituksemme kovan käytön kohteisiin,
kuten ravintolat, toimisto- ja liiketilat, tanssi- ja juhlasalit
sekä muut julkiset tilat.
+ liuotteeton
+ käytettävissä 12 tunnin kuluttua
+ erittäin hyvä mekaaninen ja kemiallinen
kulutuksenkesto
+ kitkaluokitus R10/DIN 51130
+ DIN 53160 (hien ja syljen kestävyys)
+ EN 71-3 (luokitus lelujen turvallisuus osa 3:
määrättyjen alkuaineiden siirtyminen)

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• hiotuille parketti- ja puulattoille
• lattialämmityksen kanssa
Tuotenumero

Purkkikoko

Menekki

GISCODE

21283

0,91 + 0,09 l

noin 25 – 50 ml/m²*

Ö10+

21284

2,5 + 0,25 l

noin 25 – 50 ml/m²*

Ö10+

* Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä
ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.
Lue tarkemmat tiedot tuotekortista tai etiketistä.

ALKUPERÄINEN
MAGIC OIL 2K ORIGINAL

MAGIC OIL 2K ERGO

MAGIC OIL 2K ERGO
Helppokäyttöinen MAGIC OIL ERGO keventää työtaakkaasi.
Öljyvahan voi levittää myös seisaaltaan. MAGIC OIL APPLICATOR kumilastan käyttäminen tekee myös suurten salien
öljyämisestä sujuvampaa ja ergonominen työasento tekee
hyvää polvillesi ja selällesi.
+
+
+
+

liuotteeton
ergonominen työmenetelmä
käytettävissä 12 tunnin kuluttua
erittäin hyvä mekaaninen ja kemiallinen
kulutuksenkesto
+ kitkaluokitus R10/DIN 51130
+ DIN 53160 (hien ja syljen kestävyys)
+ EN 71-3 (luokitus lelujen turvallisuus osa 3:
määrättyjen alkuaineiden siirtyminen)

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• hiotuille parketti- ja puulattoille
• pystypuuparketille
• lattialämmityksen kanssa

Tuotenumero

Purkkikoko

Menekki

GISCODE

68018

0,91 + 0,09 l

noin 40 – 60 ml/m²*

Ö10+

55895

2,5 + 0,25 l

noin 40 – 60 ml/m²*

Ö10+

* Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä
ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.
Lue tarkemmat tiedot tuotekortista tai etiketistä.

HELPPOKÄYTTÖINEN
MAGIC OIL 2K ERGO

MAGIC OIL 2K SPA

MAGIC OIL 2K SPA
Öljyvaha, joka soveltuu myös kosteisiin tiloihin. MAGIC OIL
2K SPA sopii kylpyhuoneeseen, suihkutiloihin ja keittiöön.
MAGIC OIL 2K SPA on parhaimmillaan kaikkein vaativimmissa kohteissa, missä kosteus ja mekaaninen rasitus ovat
äärimmillään.
+
+
+
+

liuotteeton
suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa
käytettävissä 12 tunnin kuluttua
erittäin hyvä mekaaninen ja kemiallinen
kulutuksenkesto
+ arviointiluokka B standardin DIN 51097 mukaisesti
(kitkaluokitus paljain jaloin kosteat tilat)
+ DIN 53160 (hien ja syljen kestävyys)
+ EN 71-3 (luokitus lelujen turvallisuus osa 3:
määrättyjen alkuaineiden siirtyminen)

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• parketti- ja puulattiat kosteissa tiloissa
• hiotuille parketti- ja puulattoille
• lattialämmityksen kanssa

Tuotenumero

Purkkikoko

Menekki

GISCODE

55898

0,8 + 0,2 l

noin 25 – 50 ml/m²*

Ö10+

* Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä
ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.
Lue tarkemmat tiedot tuotekortista tai etiketistä.

KOSTEUDENKESTÄVÄ

MAGIC OIL 2K SPA

PALLMANN VÄRIJÄRJESTELMÄ

PALLMANN COLOR
COLLECTION
Uusi PALLMANN COLOR COLLECTION värivalikoimamme
koostuu PALL-X 333 öljypohjusteeseen sekoitettavastia
erillisestä COLOR CONCENTRATE väripigmentistä.
Värijärjestelmämme soveltuu kaikille öljyttäville ja
lakattaville lattioille.

Easy White

Natural White

Sober White

Brushed White

Balanced Oak

Weathered Grey

Bleached Grey

Soft Grey

Concrete Grey

Solid Grey

Shaded Grey

Grey

Elegant Walnut

Between Brown

Nostalgic Brown

Rich Brown

Stylish Chestnut

Havanna Brown

Victorian Bronze

Dark Brown

Exotic Brown

Luxurious Black

Black

Pall-X 333

White*

* PALL-X 333 COLOR A/B white
Huomaa! Painetut värit ovat suuntaa antavia, aidolla puulla väri saattaa vaihdella. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme,
että koevärjäys tehdään jokaisessa kohteessa erikseen. Koevärjäystä varten saatavilla on erillinen PALL-X 333 COLOR TESTER väritesteri.

MUUT TUOTTEET

MAGIC OIL 1K EASY
Liuotteeton ja 1-komponenttinen öljyistä ja vahoista koostuva vähäpäästöinen puulattiaöljy. Soveltuu myös huonekaluille ja massiivipuulle eri muodoissaan. Helppokäyttöinen
tuote myös harrastus ja ”tee se itse” -käyttöön.
+ syventää puun luonnollista väriä
+ kestää tavanomaisia kotitalouskemikaaleja

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• hiotulle puulle
• hiotulle pystypuuparketille
• puisille huonekaluille (massiivipuiset)
• lattialämmitykselle

Tuotenumero

Purkkikoko

Menekki

GISCODE

84923

1l

noin 25 – 50 ml/m2*

Ö10+

79521

3l

noin 25 – 50 ml/m2*

Ö10+

* Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä
ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.

MAGIC OIL CARE
Paras hoitotuote kaikille öljytyille ja öljyvahatuille puulattioille. MAGIC OIL CARE elvyttää ja palauttaa öljyttyä
lattiaa ja sitä käytetään veteen laimennettuna. Riittoisaa
tuotetta voidaan myös erityistapauksissa käyttää laimentamattomana.
+ elvyttää öljyttyä pintaa
+ turvallinen hoitava tuote

Tuotenumero

Purkkikoko

Ylläpitävä hoito/menekki

21455

0.75 l

noin 250 ml/5 litraan vettä

34053

0.75 l

noin 250 ml/5 litraan vettä

Tuotenumero

Purkkikoko

Lattian puhdistus/menekki

21455

0.75 l

noin 50 – 100 ml/5 litraan vettä

34053

0.75 l

noin 50 – 100 ml/5 litraan vettä

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• MAGIC OIL tuotesarjan tuotteilla käsiteltyjen
lattioiden hoitoon

PALLMANN CLEAN
Normaaliin puhdistukseen ja aina käytettäväksi aina ennen
hoitokäsittelyä MAGIC OIL CARE hoitoaineella. Tuotetta
käytetään aina vedellä laimennettuna, vain korkillinen
esim 5 litraan vettä. Soveltuu kaikille lattiapinnoille.
+ Lähes kaikkien kodin lattiapintojen yleispuhdistusaine
+ Ph-neutraali

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI:
• MAGIC OIL tuotesarjan tuotteilla käsiteltyjen lattioiden
puhdistukseen
SOVELTUU MYÖS SEURAAVIEN LATTIOIDEN
PUHDISTUKSEEN:
• lakatut puu- ja korkkilattiat
• öljytyt ja vahatut puulattiat
• tehdaslakatut tai -öljytyt valmisparketit
• linoleum-lattiat
• PVC, keraamiset ja luonnonkivi -lattiat

Tuotevalikoimastamme löydät ammattitason
tuotteet parketin asennukseen, kunnostukseen ja pintakäsittelyyn. Saat kauttamme
myös nykyaikaiset hiomakoneet ja parkettiliimat. PALLMANN tarjoaa yhteensopivat
järjestelmä-ratkaisut kaikille lattiarakenteen
osa-alueille, pohjasta pintaan.

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
Telefon +49 931 27964- 0
Telefax +49 931 27964-50
info @ pallmann.net
www.pallmann.fi
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