
 

2-componenten parketolie 
 
 

MAGIC OIL 2K 
Toepassingen: 
 

Combinatie van vloeibare oliën en vloeibare hardwax, geschikt 
voor impregneren en oppervlakverbetering van: 
 
 

 Geschuurde en intensief belaste houten vloeren  

 Geschuurde en intensief belaste parketvloeren, 
inclusief planken vloeren  

 Geschuurd en intensief belast kopshout  

 Geschuurd parket  
 
Geschikt voor vloeren op vloerverwarming. 

 

 Gebruiksvriendelijk 

 Aanbrengen met spatel of roller 

 Accentueert de houtkleur en –structuur 

 Bestand tegen gebruikelijke huishoudchemicalien 

 Antislip R10/DIN 55130 

 DIN 53160 (bestand tegen speeksel en zweet)  

 DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed, deel 3: 
migratie van bepaalde elementen)  
 

 
 

 Technische gegevens: 
 

Verpakking:   blik met flacon  
Inhoud, olie (natuur):  1 liter en 2,75 liter  
Inhoud, olie (gekleurd):  2,75 liter  
Houdbaarheid:  min. 12 maanden, tegen vorst 

beschermen  
Kleur:    donkerbruin-violet  
Verbruik per laag (1):  25-50 ml/m²  
Verwerkingstemperatuur:  ca. 18-25 °C  
Mengverhouding:  10:1 
Toevoeging verharder:  10%  
Verwerkingstijd:   2 uur*  
Volgende laag:   na ca. 10-30 minuten*  
Belasten en onderhouden: na ca. 12 uur*  
*Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid.  
(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de  
staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer. 

 

Natuurlijke, oplosmiddelvrije olie-was combinatie, vernettend, droogt door oxidatie dankzij toevoeging van B-component. 

 
 

Producteigenschappen/voordelen: 

 
Olie-was combinatie, die voor een openporig en ademend 
oppervlak zorgt en het hout een natuurlijk aspect geeft. Het 
wasaandeel maakt het oppervlak gelijkmatig mat en 
fluweelachtig. Door de verharder heeft Magic Oil 2K een snel en 
uniek drogingsproces. Deze snelle droging maakt het mogelijk 
zeer intensief belaste ruimtes (restaurants, hotels, winkels, 
kantoren, enz.) in korte tijd te renoveren, zonder daarbij de 
mechanische en chemische weerstand te beperken, na een 
nacht drogen. De verbeterde vernetting zorgt voor een nog 
beter water- en vuilafstotend oppervlak, wat met een 1-
component parketolie niet bereikt wordt. De geringe vuilopname 
is vergelijkbaar met die van een gelakte parketvloer. Bovendien 
is het bekende moeizame onderhoud van parketolie niet van 
toepassing op Magic Oil 2K. Integendeel, het onderhoud van 
Magic Oil 2K is vergelijkbaar met dat van een gelakte 
parketvloer. 

 



 

 

 

Magic Oil 2K  
 Ondergrondvoorbereiding: 
 

De eerste schuurgang uitvoeren  met de bandschuurmachine, korrel 
36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens 
kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt gekit 
worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 
(bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met 
Pallmann schuurpapier korrel 120(éénschijfsmachine of 
bandschuurmachine) uitgevoerd. Het te gronden oppervlak moet na 
deze laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof 
en vuil. 
 
 

 
Verwerking: 
 

1. Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten 
komen en goed mengen.  

2. Magic Oil 2K met de verharder mengen en met geschikt 
gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan of mohairroller) 
gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.  

3. 10-30 minuten na het aanbrengen met spaan, het restant 
verwijderen met een Pallmann pad (beige).  

4. Onmiddellijk na het aanbrengen van de 1e laag, de 2e laag 
Magic Oil 2K aanbrengen. Direct en ten laatste 30 minuten 
na het aanbrengen van de 2e laag, nogmaals het teveel 
verwijderen met een Pallmann pad (beige) en uitwrijven 
met Pallmann pad (wit). Er mag geen restolie op het 
oppervlak achterblijven.  

5. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een 
witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te 
verkrijgen.  

6. Afhankelijk van het verschillend absorptievermogen van de 
hout- en parketsoorten, kan er de volgende dag een 3e 
laag op de volgende dag worden aangebracht.  

7. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes 
schoonmaken.  

8. Voor een lange levensduur van uw vloer, bevelen wij een 
regelmatig onderhoud aan volgens de instructies van de 
fabrikant met Magic Oil Care  en reiniging met Pallmann 
Clean. Voor de juiste onderhoudsfrequentie verwijzen wij 
naar de onderhoudsinstructie voor de Magic Oil 2K lijn. 

 

Belangrijk: 

 De originele verpakking is, bij matig koele 
opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. 
Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en 
de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst 
beschermen.  

 Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 
°C en een relatieve luchtvochtigheid >35 % 
en < 65 %. Lagere temperaturen en hoge 
luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge 
temperaturen en lage luchtvochtigheid 
verkorten de droogtijd.  

 Als voegenkit adviseren wij een geschikte 
Pallmann kit aan.  

 Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn 
vroegst na 12 uur belast worden.  

 Het eerste onderhoud van de Magic Oil 2K  
kan pas na 12 uur worden uitgevoerd. 
Gebruik Pallmann onderhouds- (Magic Oil 
Care ) en reinigingsproducten (Clean) voor 
een lange levensduur van uw vloer. De 
onderhoudsaanbevelingen voor de Magic Oil 
2K beschrijft de juiste stappen voor 
onderhoud en reiniging.  

 Gelieve de productinformatiebladen van alle 
gebruikte materialen en de geldende 
regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – 
DIN 18 356 „Parkettarbeiten”, DIN 18367 
“Holzpflasterarbeiten” en DIN 18365 
“Bodenbelagsarbeiten”).  

 Bij niet gebruikelijke houtsoorten (exotische 
houtsoorten) en massief natuurkurk kunnen 
sterke kleurverschillen optreden, tevens kan 
de droogtijd afwijken. Gelieve daarom 
technisch advies in te winnen en vooraf een 
test met de betreffende houtsoort uit te 
voeren.  

 Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn 
vroegst na 12 uur met een karpet of andere 
vloerbedekking en met zware voorwerpen 
worden belast.  

 Voor vloeren met V-groef dient technisch 
advies te worden ingewonnen. 

  Werk- en milieubescherming: 

Component A: Niet ontvlambaar, maar opletten voor zelfontbrandinggevaar (zie: 
‘Waarschuwing’). Component B: niet ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische 
huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het 
bereik van kinderen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met 
de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen 
meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij de verwerking geschikte 
beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een 
huidbeschermende crème gebruiken. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-
/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het 
veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad. 

 

Verwijdering: 
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in 
riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte 
verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare 
restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. 
Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Deze gegevens berusten 
op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte 
materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden 
kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De 
kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. 
werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of 
technisch advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de 
voorschriften van de houtleverancier. Met het verschijnen van dit productblad 
verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren 
van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Unipro BV. 

Unipro bv 
Bouwstraat 18 
Postbus 33 NL | 7480 AA Haaksbergen 
Tel.: 053 - 5737373  
Fax: 053 - 5737333 
E-mail : info@unipro.nl  
Website : www.unipro.nl 
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Verbruiksgegevens: 
 

Aanbeveling: min. 2 x met spaan aanbrengen. Aanbevolen 
hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Bij kopshout ligt het verbruik 
hoger, nl ± 100 ml/m² per laag.  Het verbruik en de droogtijd variëren 
volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van 
de te impregneren parketvloer of houten vloer.  
 

 

WAARSCHUWING: 

Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandinggevaar! 
Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch 
gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. 
OPGELET: het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn 

zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof 
nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking 
aangeboden worden. 
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