
            

HMK P330 Cotto- en klinkerolie  

 

Speciale olie impregneer voor alle sterk zuigende keramische oppervlakken  

 

HMK P330 Cotto- en klinkerolie is een gebruiksklare olie-impregneer. Door de speciale oliën, worden 

vloeren van Cotto, baksteentegels, kleitegels, cementtegels (Castello) en klinkers perfect 

onderhouden en krijgen hun optimale kleur en structuur. Ook poreuze oppervlakken worden water 

en vuil afstotender en kunnen eenvoudiger worden onderhouden.  

 

Binnenshuis te gebruiken: ja  

Buitenshuis te gebruiken: nee  

 

Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Verwerk het product op een schoon, 

droog en vlekvrij oppervlak  

 

Verbruik: afhankelijk van het zuigend vermogen van de vloer ca. 5-10m² per liter  

Testen: test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of losse tegel om het effect de 

hoeveelheid en de werktijd te bepalen. 

 

Werkwijze: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond (vloer) afkoelen tot zijn natuurlijke 

temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max. restvochtgehalte 2-4%). HMK 

P330 Cotto- en klinkerolie goed schudden voor gebruik! Breng het product met een zachte kwast of 

een roller met korte haren dun en gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Verwijder na het 

inwerken eventueel overtollige HMK P330 Cotto- en klinkerolie met de hand, door middel van een 

lap of een stuk tissuepapier. Reinig de vloer daarna met HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- (ca. 50 ml 

op 10 liter water). Behandel heel sterk zuigende ondergronden meerdere keren.  

 

Achteraf: onderhoud de vloer vervolgens met HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- ca. 1:50.  

 

Veiligheid: HMK P330 Cotto- en klinkerolie is geen gevaargoed. Buiten bereik van kinderen houden.  

Opslag: bewaar HMK P330 Cotto- en klinkerolie op een koele en donkere plaats. HMK P330 Cotto- en 

klinkerolie is meerdere jaren houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.  

 

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. 


