
Oblast použití

Pro neošetřené, nové nebo nově broušené dřevěné povrchy.

Použití

Příprava Teplota výrobku, místnosti a podlahy musí být v rozmezí 15 až 30°C. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 
%. Během nanášení a při sušení zajistěte dobré větrání. Pro konečné smirkování musí být dřevo nově 
obroušeno smirkovým papírem o zrnitosti 100-120. Podlahu důkladně vysajte. Podlahu umyjte Intensive 
Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA a před nanesením oleje nechte vyschnout minimálně 8 
hodin.

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu 
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování Smirkový papír se zrnem 100-120

Úprava Nádobu s Master Colour Oil (Olejem Master Colour) důkladně protřepejte, a to jak před, tak i během 
používání. Před použitím je nutné smíchat obsahy nádob s různými čísly šarže, aby se předešlo 
barevným odchylkám. Olej nanášejte v rovnoměrné vrstvě pomocí válečku s krátkými štětinami (4-6 
mm). Při práci postupujte po malých plochách, které nejsou větší než 10 m². Olej nechte do dřeva 
pronikat po dobu 10-20 min. Pokud olej rychle vsákne do dřeva, použijte více oleje. Zaleštěte olej do 
dřeva, dokud povrch dobře nenasákne. Použijte lešticí stroj s béžovým lešticím kotoučem pro velké 
plochy a lešticí hadřík / kotouč pro ruční leštění pro malé plochy. Odstraňte přebytečný olej suchým 
bavlněným netřepícím se kusem látky nebo lešticím kotoučem, dokud na povrchu nebudou žádná 
vlhká místa. Pokračujte, dokud nebude celá oblast vyleštěna a přebytečný olej důkladně odstraněn. 
Aby bylo zajištěno dobré nasycení, povrch by měl být během 6-12 hodin po první aplikaci znovu 
vyleštěn 1 dl Master Colour Oil (Oleje Master Colour) na 10 m². Olej by měl být důkladně přeleštěn, jak je 
popsáno výše.

Poznámka Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 7 dní, kdy olej vytvrzuje. Po 7 dnech můžete 
podlahu  vyčistit Natural Soap (Mýdlem na olejované podlahy), které dává povrchu speciální ochranu.

Doba schnutí

Doba schnutí 12-24 hodin při 20°C

Plně vytvrzeno 5-7 dní při 20°C a 55 % vlhkosti vzduchu

Master Colour Oil

Olejování dřevěných podlah

Master Colour Oil (Olej Master Colour) je barva a ochranný prostředek v jednom 
výrobku. Olej proniká dřevem a zajišťuje odolný povrch s vysokou odolností 
proti vodě a nečistotám. Je ideální pro vnitřní použití na všechny neopracované, 
nové nebo nově broušené povrchy všech druhů dřeva.

Odolný vůči tekutinám, jako je např. voda, káva, čaj a červené víno•	
K dispozici v různých barevných odstínech•	
Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný povrch•	
Klasifikováno pro vnitřní prostory•	
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Contact_Label

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.

Master Colour Oil

Olejování dřevěných podlah
Technický údajový list
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Technické údaje

Hustota 0,90-0,95 g/ml

Obsah sušiny Přibližně 60 %

Trvanlivost 3 roky

Teplota nanášení +15-30°C

Spotřeba 10-12 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva

Pokrytí (zředěný roztok) Přibližně 10-12 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva

Barvy 11 colours

Čištění nářadí Solvent (Ředidlem) WOCA nebo terpentýnem.

Skladování 10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být 
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). 
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

TOL Max Tento výrobek obsahuje max. 370 g VOC/l. Povolená 
hodnota je 500 g VOC/l (kat. A/i).

Balení 1 L - 2.5 L - 5 L

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010A

Měsíční péče Oil Refreshing Soap (Refresher), #511210A

Opětovné olejování Maintenance Oil (Pečující olej), #527310A/527410AA. 
Maintenance Gel (Pečující gel), #527802A/527902A

Související výrobky Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525
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