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OLI-AQUA POLISH MAT 15.95 
(37.48.001) 

Productbeschrijving 
OLI-AQUA POLISH MAT 15.95 is een oplosmiddelvrij onderhoudsproduct voor alle waterbestendig gelakte 
houten- en/of parketvloeren. Het onderhoudt de nieuw afgesloten vloer tegen krassen en loopplekken. 
Toepassing als eerste beschermlaag of na iedere grondige reiniging. OLI-AQUA POLISH MAT geeft een zijdematte uitstraling.  

Eigenschappen 

• Reconditioneren van waterbestendig gelakte houten- en/of parketvloeren.  

• Betrouwbare bescherming tegen slijtage. 

• Desgewenst een glanzende uitstraling. 

• Combineerbaar met OLI-AQUA CLEAN en te onderhouden met OLI-AQUA CARE. 

Toepassingsgebied 
Alle gelakte houten- en/of parketvloeren. 

Houdbaarheid 

12 maanden in de originele gesealde verpakking. Tijdens opslag en transport moet het product in een omgevingstemperatuur tussen de 

+30°C en +5 °C blijven. 

Kenmerk 

Kenmerken en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op www.renotecduo.nl 

Applicatie 

Nieuwe polishlaag 

• Breng de OLI-AQUA POLISH MAT onverdund aan in een gelijkmatige dunne filmlaag met een lichtvochtige wolhoes 

(25.08.066) samen met een T-frame (25.08.067) op een met OLI-AQUA CLEAN 15.97 schoongemaakt oppervlak. U kunt ook 

gebruik maken van een lichtvochtige microfasedoek (17.01.002) samen met de QUICKCLEAN® vloerwisserset (17.01.001)  

• Wanneer een hoger glansniveau gewenst is, herhaalt u de toepassing in een kruislingse beweging op een contact-droge 

vloer.  

• 12 uur droogtijd voor normale belasting, ideaal is om de vloer een nacht te laten drogen.  

• Verbruik: 20-25 g / m² per laag. 

 

Herstellen oude polishlaag 

 

• Eerst reinigen met OLI-AQUA CARE volgens handleiding.  

• Vul een emmer met handwarm water ±25° en meng 4 a 5 dopjes polish. 

• Nu kunt u de vloer, de polishlaag, herstellen door deze lichtvochtig met een microfasedoek te behandelen. 

• Deze behandeling kan 3 tot 4 keer worden herhaald. Hierna moet de vloer worden gestript met de OLI-AQUA CLEAN 

(37.48.001) waarna er een nieuwe polishlaag kan worden opgebracht.  

 
Advies                             QUICKCLEAN® 

Wij kijken met u mee op de vloer via uw smartphone: renotecduo.mobi    (17.01.001) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de 
stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoording zelf 
te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:28.01.2010 


