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UNICARE

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professio-
nele gebruiker. De in de technische fi che aangegeven 
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen 
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld 
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient 
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor 
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen 
garantie afgeleid worden.

PRODUCTBESCHRIJVING

ONDERHOUD

AANWENDING
Voor het onderhoud van met olie behandelde meubelen. 

VOORBEHANDELING
Met Hardwaxolie behandeld hout: het hout eerst reinigen
met een vochtige doek en volledig laten drogen. Indien zeer 
sterk bevuild, eerst reinigen met INTENSIEFREINIGER.

GEBRUIKSAANWIJZING

DROOGTIJD
Eerste 12 uren niet belasten! De optimale hardheid wordt na 24 
uren bereikt. Tijdens deze periode niet met water behandelen.

UITSTRIJKVERMOGEN

Universeel onderhoudsproduct voor het onderhouden van  alle types 
geoliede meubelen. Deze zorgt voor een extra beschermende �lm en 
verwijdert microkrassen waardoor de originele look van het meubel 
behouden blijft. 

50m2/l voor het onderhoud van reeds behandelde meubelen.

0,75L

Gebruik de UNICARE X-MATT onverdund. Breng de UNICARE X-MATT 
gelijkmatig aan met een microvezeldoek of dweil, en dit in de richting 
van de houtnerf. Indien nodig kan men na 1 uur een 2e laag UNICARE 
X-MATT aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Verdun de Intensiefreiniger 1/20 in lauw water. Reinig het meubel 
met een microvezeldoek in de  
lengte-ligging van het hout. Indien het meubel zeer vuil is kan men 
de oplossing meer concentreren. Nadien dient men het meubel goed
na te spoelen met een vochtige microvezeldoek.

DROOGTIJD
2 à 4 uur. Zorg ervoor dat het meubel volledig droog is vooraleer men het
opnieuw gaat oliën.

UITSTRIJKVERMOGEN

NABEHANDELING

Met 1 liter kan men +/- 200m2 behandelen

INTENSIEFREINIGER

0,75L

PRODUCTBESCHRIJVING
Natuurlijke reiniger voor het grondig schoonmaken van geoliede
meubelen.

AANWENDING
Reinigt grondig geoliede meubelen. Mag ook voor vlekken gebruikt 
worden die met het normale onderhoud niet verwijderd kunnen 
worden.

Geoliede meubelen mag men ontsto�en met een microvezeldoek of 
met een licht bevochtigde doek. Nooit te nat onderhouden!
Indien sterk bevuild kan worden gereinigd met INTENSIEFREINIGER.

Geoliede meubelen hebben voeding nodig. Indien de meubelen
te dof of mat komen te staan is het aan te raden om deze te
behandelen met UNICARE X-MATT.


