
 
Eiginleikar:   
 Fljótleg viðgerð 
 Blettaþolið 
 VOC – 2010 samhæft 
 EN71-3 vottað (fyrir 

matvæli) 
 Náttúrulegt satín mött 

lokaáferð 
 Fljótlegt og þægilegt í 

notkun 
Unika Solid Wood Worktop Oil 
Mousse lagfærir og verndar allar 
gerðir viðartegunda. 
Unika Oil Mousse fer djúpt inn í 
viðinn sem gefur náttúrúlegt satin 
matta áferð, er endingargott og 
gefur vatnsþolna yfirborðsáferð. 
Bera þarf olíuna á viðinn með 
reglulegu millibili til að halda  bæði 
áferð og vörn. Mælt er með að 
bera á einu sinni á ári eða þegar að 
þess þarf. Ef viðurinn virðist þurr 
og blettir koma fram af daglegri 
notkun er komin tími til að bera 
olíuna á aftur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geymsla: 
Best er að geyma Unika Solid við  
20°C – 30°C í 8 tíma fyrir notkun. 
Hristið vel fyrir notkun.  
 
Notkunarleiðbeiningar: 
Yfirborð viðar á að vera hreint og 
þurrt. Unika Solid Wood Worktop 
Oil er tilbúin til notkunnar – hristið 
vel. Berið þunnt lag af Unika Oil 
með málingarúllu, bursta eða klút. 
Bíðið í 20 – 30 mínútur. Þrífa þarf 
strax það sem að fer út fyrir með 
klút. Þurrkið af alla auka olíu og 
látið þorna yfir nótt. Endurtakið ef 
þörf er á. Yfirborðið verður 
vatnsheldara á næstu dögum eftir 
að borið hefur verið á viðinn. 
Fjarlægja strax allan vökva sem 
hellist niður á þessum tíma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þrif: Notið Unika PH Neutral Solid 
Wood Worktop Cleaner.   
150ml dós þekur: 20m2 - 30m2  
 
Hagur neytanda: Unika Solid 
Wood Worktop Oil Mousse is 
fljótleg lagfæring sem hægt er að 
bera á og klára sama dag. 
Froðan gerir það að verkum að 
auðvelt er að bera hana á.  
Unika Worktop Oil Mousse er gerð 
úr plöntuolíum og vaxi sem gerir 
það að verkum að hún virkar 
hraðar og er umhverfisvæn. 
Olíurnar ganga djúpt inn í yfirborð 
viðarins og verndar viðinn innan 
frá  á meðan að harða vaxið 
verndar yfirborðið sem gerir það 
að verkum að viðhald verður 
auðveldara. 
Unika Solid Wood Worktop Oil 
Mousse verndar viðarborð gegn 
flestum óhreinindum þ.á.m víni, 
kaffi, ávaxtasafa ofl. 
 
 
 


