
  

 
 
Eiginleikar: 
 Fljótlegt í notkun  
 Blettaþolið 
 Vatnsvarið 
 VOC – 2010 samhæft 
 Inniheldur <35 g/l 

VOC 
 EN71-3 vottað 
 Öruggt fyrir matvæli 
 Náttúrúleg satin 

matt áferð 
 
 
Unika Solid Wood Worktop 
Oil nærir og verndar allar 
gerðir timburs. Unika olían 
smýgur djúpt inn í viðinn og 
gefur náttúrulega satin matta 
lokaáferð. Olían er 
endingargóð og vatnsþolin. 
Olíuna þarf að bera á með 
reglulegu millibili til að halda 
útliti og vernd viðarins.  
 
Mælt er með því að setja 
aftur á yfirborðið einu sinni á 
ári eða þegar þess er þörf. Ef 
viðurinn lítur út fyrir að vera 
þurr og blettir frá daglegri 
notkun fara að myndast er 
tími til að bera á aftur. 
 
Geymsla: 
Geyma skal Unika Solid 
Wood Worktop við 20 ° C - 
30 ° C í 8 klukkustundir fyrir 
notkun. Gakktu úr skugga um 
að hrært sé vel í olíunni áður 
en hún er notuð og hrærið 
vel við notkun. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiðbeiningar: 
Yfirborð viðar verður að vera 
hreint og þurrt. Unika Solid 
Wood Worktop oil er tilbúin 
til notkunar - hrærið vel. 
Berið á þunnt lag af Unika Oil 
með náttúrulegum bursta 
eða rúllu. Fjarlægjð strax ef 
skvettist útfyrir með klút. 
Fjarlægið alla umframolíu 
eftir 15 mínútur með 
bómullarklút. Engin auka olía 
ætti að vera eftir á 
yfirborðinu. Seinni umferð 
borin á eftir 3 klukkustundir 
með sömu aðferð og að ofan.  
 
Fjarlægðu umframolíu eftir 
15 mínútur með 
bómullarklút. Einnig er hægt 
að nota svamp með 
nylonpúða. Engin olía ætti að 
vera eftir á yfirborðinu.  
 
Látið yfirborðið þorna yfir 
nótt. Yfirborðið verður smám 
saman vatnshelt á næstu 
dögum. Fjarlægja skal allan 
vökva eða leka strax á þessu 
tímabili. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þrif: 
Notið Unika PH Neutral Solid 
Wood Worktop Cleaner. 
 
Endurnýjun:  
Notið Unika Solid Wood 
Worktop Mousse. 
 
Þekjanleiki:  
375ml dós: 4m2 - 7.5m2 
 
Hagur neytenda:  
Unika Solid Wood Worktop 
oil er fljótleg lagfæring sem 
að hægt er að bera á og klára 
sama dag. Unika Solid Wood 
Worktop olía er unnin úr 
náttúrulegum jurtaolíum og 
vaxi og er umhverfisvæn. 
  
Olíurnar komast djúpt inn í 
viðarflötinn og verja hann 
innan frá . Unika Solid Wood 
Worktop Oil verndar 
yfirborðið og gerir 
viðarplötuna slitsterka sem 
auðvelt er að viðhalda. Olían 
er ónæm fyrir flestum 
heimilisblettum, þ.mt víni, 
kaffi, ávaxtasafa osfrv. 
 

Viðarolía 


