
Oblast použití

Pro péči a údržbu neošetřených nebo nebo předtím naolejovaných / smirkovaných povrchů. Pouze pro 
použití ve vnitřních prostorách.

Použití

Příprava Je důležité, aby jak dřevo, tak i olej měly teplotu min. 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a přibližně 50 % 
vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování 
a doba schnutí. Staré a dříve ošetřené povrchy osmirkujte pomocí smirkového papíru se zrnem 180. 
Povrch důkladně vysajte. Povrch důkladně očistěte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem), 
namíchaným v poměru 1 díl čističe na 20 dílů vody. Potom omyjte čistou vodou. Po vyčištění nechte 
pracovní povrch oschnout nejméně 8 hodin při 20 °C. Důkladně rozmíchejte olej.

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

Závěrečné smirkování Brusný papír o zrnitosti 180

Úprava S použitím štětce rozetřete vhodné množství oleje v rovnoměrné krycí vrstvě. Pokud je to možné, 
měli byste natřít olejem i rubovou stranu pracovního povrchu. Počkejte cca 30 minut při 20°C, než se 
olej vsákne do dřeva. Jestliže se objeví suché plochy, naneste více oleje. Vyleštěte červeným ručním 
kartáčem WOCA po směru žilkování dřeva. Tím zvýšíte trvanlivost povrchu. Potom otřete všechen 
přebytečný olej bavlněným hadrem nepouštějícím vlákna. Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný 
olej.
Pokud není povrch dostatečně vytřen dosucha, zaschne s lepivou strukturou. Nechte povrch hodinu 
odstát a opakujte kroky. Povrch musí být před použitím ošetřený dvakrát nebo třikrát. Při konečné 
úpravě obruste vlhkým smirkovým papírem se zrnem 280-400 a pak otřete bavlněnou látkou 
nepouštějící vlákna.

Poznámka Pracovní desku je třeba ošetřovat nejméně jednou za rok, nebo dle potřeby. Pro dosažení vynikajícího 
výsledku používejte Worktop Oil (Olej na kuchyňské desky) nebo Maintenance Gel (Pečující gel). Pokud 
chcete provést důkladnější obnovu, proveďte celý postup.

Doba schnutí

Doba schnutí Po vyčištění Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem): 8 hodin při 20°C.

Lehké používání Naolejovaný povrch se může používat po 24 hodinách při 20 °C. Během této doby nesmí povrch přijít 
do styku s vodou.

Worktop Oil

Olej na ošetření dřevěných pracovních 
desek

Worktop Oil (Olej na kuchyňské desky) je na vzduchu vytvrzující olej, který 
proniká hluboko do dřeva a zanechává tvrdý povrch, který je odolný vůči 
vodě a skvrnám. Olej zvýrazňuje přirozený lesk dřeva a dodává povrchu 
přírodní, svěží vzhled. Worktop Oil (Olej na kuchyňské desky) se může používat 
na povrchy, které jsou neošetřené nebo byly dříve ošetřené olejem nebo 
smirkované.

Odolný vůči nečistotám a vodě•	
Přirozený vzhled•	
Lze jej použít na všechny druhy dřeva•	
Zvýrazňuje lesk a strukturu dřeva•	
Pro styk s potravinami•	
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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.

Worktop Oil

Olej na ošetření dřevěných pracovních 
desek
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Technické údaje

Hustota

Obsah sušiny

Trvanlivost

Přibližně 0,9 g/ml 

Přibližně 70 %

3 let

Teplota nanášení

Viskozita

Spotřeba

Barvy

Čištění nářadí

Skladování

TOL Max

Balení

+15-30°C

Přibližně 35 s

12-15 m²/L

Přírodní, bílý, šedý a černý

Čistěte v terpentýnu

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

Tento výrobek obsahuje max. 260 g VOC/l. Mezní hodnota 
je 500 g VOC/l (kat. A/i).

0,75 L

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění

Měsíční péče  

Údržba Související 

výrobky

Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511025. 
Natural Soap Spray (Mýdlo na olejované podlahy v 
rozprašovači), #510900

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511225 

Maintenance Gel (Pečující gel), #527802A

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525

- p. 2/2

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
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