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Commercial Oil (Komerční olej) je určen pro použití v místech s vysokým
provozem, kde je vyžadováno hluboké čištění a olejování dřeva v jediném
procesu. Olej je rychleschnoucí, a proto je ideální pro budovy, jako jsou
například letiště, železniční stanice a veřejné prostory, kde není možné uzavřít
prostor na delší dobu. Commercial Oil (Komerční olej) důkladně čistí a udržuje
dřevo, takže povrch zůstává voděodpudivý a udržovaný.

• Čištění a olejování v jednom pracovním postupu
• Jednoduchá aplikace a rychle schnutí
• Pro vysoce frekventované oblasti

Oblast použití
Pro čištění, olejování a péči o dříve olejované dřevěné podlahy.

Použití
Příprava

Je důležité, aby teplota výrobku, místnosti i podlahy byla mezi 15°C až 30°C a vlhkost vzduchu
přibližně 50 %. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12%. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo
tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Pokud je povrch velmi znečištěný a potřísněný,
doporučujeme jej před prvním nanesením Commercial Oil (Komerčního oleje) očistit lešticím strojem se
zeleným lešticím kotoučem pomocí přípravku WOCA Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), který
zředíme v poměru 1:20.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Nádobu s přípravkem Commercial Oil (Komerční olej) důkladně protřepejte. Naneste asi 100 ml.
Commercial Oil (Komerční olej) na každých 10 až 20 m². Olej nanášejte pomocí lešticího stroje a zelené
lešticí destičky. Olej by měl být důkladně zaleštěn do dřeva. Pokračujte v leštění, dokud dřevo nebude
vypadat nasáklé a povrch nebude mít jednotný a rovnoměrný vzhled. Na povrchu pak nesmí zůstat
žádná mokrá místa s přebytkem oleje.

Poznámka

Čisticí látky/destičky/kotouče, které byly namočené v oleji, se mohou při nesprávné likvidaci
samovolně vznítit. Tyto látky apod. byste proto měli pro správnou likvidaci ihned po použití vložit do
těsně uzavřené nádoby plné vody.

Doba schnutí
Doba schnutí

2 hodiny.

DryBeforeWash

24 hodin.

Plně vytvrzeno

24 hodin.

Poznámka

Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 24 hodin, kdy olej vytvrzuje. Po 24 hodinách
můžete podlahu vyčistit pomocí přípravku WOCA Commercial Soap (Mýdlo na olejované podlahy),
který dává povrchu zvláštní ochranu.
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Technické údaje
Hustota

0,80-0,85 g/ml

Obsah sušiny

Přibližně 15-20%

Trvanlivost

36M

Teplota nanášení

+15-30°C

Spotřeba

Přibližně 100 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.

Pokrytí (zředěný roztok)

100 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva

Barvy

Natural

Čištění nářadí

WOCA Solvent (Ředidlo) nebo terpentýn.

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu.

TOL Max

Max: 660 g/l, Povolená hodnota je 700 g/L (A/f (SB)):

Balení

5L

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Master Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení
s ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

