
Klinkerolja K3
För oglaserade plattor och 
klinker

◗  Lämpligt för mättning av plattor,  
 klinker och cementfogar
◗  För mättning av sten- och klinkergolv
◗  Smuts- och kalkavvisande
◗  Framhäver klinkerns naturliga färger

Användningsområde
LIP Klinkerolja K3 är en miljövänlig olja 
som är speciellt framtagen för användning 
på oglaserad keramik/klinker, som efter 
behandlingen får ett mättat utseende.
LIP Klinkerolja K3 är också lämplig för 
mättnad av cementfogar. Tänk på att fo-
garna kan se mörkare ut efter behandling-
en.

Egenskaper
LIP Klinkerolja K3 mättar klinker och fo-
gar så att de absorberar smuts och kalk 
m.m. Det dagliga underhållet blir lättare att 
utföra.

Bruksanvisning 
Rengör underlaget noggrant. Om det finns 
en cementfilm på ytan avlägsna den med 
LIP Klinkerens K1, skölj noga. För att 
neutralisera ev. rester av LIP Klinkerrens 
K1 används   exempelvis LIP Grundrens 
G1, var noga med att skölja. När golvet är 
helt torrt, applicera på oljan med en trasa 
eller en mjuk borste. Upprepa behandling-
en tills keramiken och fogar är mättade. 
Torka därefter bort överskottet av oljan 

med torra trasor. För dagligt underhåll an-
vänds LIP Klinkertvätt K2 eller liknande. 
Undvik att använda rengöringsmedel som 
innehåller sulfonsyra eller rengöringsmedel 
som har uttorkande egenskaper.

Förpackning
Plastflaska, 1 l
Förvaras frostfritt i försluten originalför-
packning.

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern 
såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver 

Tekniska data

Dosering 1 liter LIP Klinkerolja K3 till ca 10 m2 

Innehåll Mineralolja

Lagring Min. 12 månader i oöppnad förpackning 

denna produktinformation hänvisar vi till 
samtliga aktuella byggnadsregler och gäl-
lande normer i det land där produkten an-
vänds. Vi garanterar att samtliga LIP-pro-
dukter är felfria när de lämnar vår fabrik. 
Då användarnas arbetsförhållanden ligger 
utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för 
detta.

Hänvisning
Säkerhetsdatablad

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70
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