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Artelit Professional  
OL-690 Olej pielęgnacyjny 
 
Produkt na bazie naturalnych olejów i łagodnych rozpuszczalników. Służy do pielęgnacji 
podłóg olejowanych produktami Artelit OL-610, OL-611 lub OL-620 wewnątrz pomieszczeń. 

 
 

ZALETY 
  

łatwa aplikacja 
bez środków konserwujących 

 

 
 

  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

  

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną  w 

MSDS-ie. 

   

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoga musi być oczyszczona z luźnych zanieczyszczeń, wolna od piasku i innych 
zabrudzeń mechanicznych. Przed zastosowaniem oleju pielęgnacyjnego podłogę należy 
dokładnie odkurzyć i umyć mydłem do podłóg Artelit OL-680, a po umyciu pozostawić na 
24 godziny do wyschnięcia. 
 

2. APLIKACJA 

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem! 

 Nałożyć równomiernie cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego OL-690 na podłogę przy 
pomocy spryskiwacza lub czyściwa. 

 Po nałożeniu należy pozostawić podłogę na około 10 minut, a następnie całkowicie 
wetrzeć olej,  aż podłoga będzie zupełnie sucha. 

 W przypadku dużych powierzchni należy pracować w granicach poszczególnych 
wydzielonych sekcji podłogi. Na podłodze nie może zostać mokry „film” olejowy, ani 
żadne mokre plamy oleju. 

 Podczas schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację w strefie przypodłogowej. Czas 
pełnego wysychania – około 12-24 godzin. 

 Łatwy dostęp tlenu oraz temperatura powyżej +18°C przyspieszają proces schnięcia. 
Chronić podłogę przed wodą w czasie schnięcia. 
 

 3. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI 

 Czyszczenie: bezpośrednio po ubrudzeniu rozcieńczalnik OL-610-R. 
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4. UWAGI / OGRANICZENIA 

 Pady, szmaty, ubrania itp. poplamione olejem OL-690 muszą być przechowywane w 
zamkniętych pojemnikach albo  muszą być całkowicie zamoczone. Istnieje 
niebezpieczeństwo samozapłonu! 

 Nie nadaje się do  podłóg woskowanych! 

 Produkt do użytku profesjonalnego. 
 
 

DANE TECHNICZNE   
  
Parametr Wartość 

Wydajność [ml/m2 na jednokrotną aplikację] 20 - 40 
Czas schnięcia (w zależności od warunków otoczenia) [h] 12 -24 

Odporność na niskie temperatury odporny 
 

 

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE 
 

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w temperaturze +5 - +25°C od daty produkcji 
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed 
przegrzaniem. 
 
 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP  

 

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: 

Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, 

przepisami lokalnymi. 

 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej 

wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za 

powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem 

produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani 

Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, 

bądź błędnego użycia jej materiałów. 

 
 


