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Invisible Oil Care (Pečující olej Invisible) je vodou ředitelný výrobek pro péči a
údržbu dřevěných povrchů, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil (Olejem
Invisible). Tento výrobek pro péči oživí naolejovaný povrch a zvýší schopnost
oleje odolávat skvrnám a opotřebení. Invisible Oil Care (Pečující olej Invisible) je
součástí vysoce kvalitního olejového systému na bázi vody, a proto by měl být
používán společně s Invisible Oil Primer (Invisible Primer) a Invisible Oil (Olejem
Invisible).

• Pečuje a udržuje podlahy, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil Primer
(Invisible Primer) a Invisible Oil (Olejem Invisible)
• Odolný vůči tekutinám, jako je voda, káva, čaj a červené víno
• Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný “na dotek měkký“ povrch
• Certifikát IBR

Oblast použití
Pro péči a údržbu dřevěných podlah, které byly předtím ošetřeny Invisible Oil Primer (Invisible Primer)
a Invisible Oil (Olejem Invisible). Řada výrobků pro systém Invisible byla vyvinuta na světlé druhy
dřevin, kde je vyžadována vysoká kvalita olejového nátěru a vzhled nově broušeného, neošetřeného
dřevěného povrchu. Použitím této řady výrobků poskytujeme podlaze povrch, po kterém se pohodlně
chodí a který je zároveň měkký na dotek. Podlaha rovněž zůstává s měkkým povrchem odolná proti
vodě a lze ji snadno čistit a udržovat.

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. Povrch očistěte pomocí Intensive Wood Cleaner
(Intenzivního čističe) a nechte jej zcela uschnout.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Nádobu s přípravkem důkladně protřepejte, a to jak před, tak i během používání. Přípravek Invisible Oil
Care (Pečující olej Invisible) nanášejte v tenké a rovnoměrné vrstvě pomocí Aplikátoru oleje nebo
bavlněného padu a držáku padu. Při práci postupujte po malých plochách, které nejsou větší než 20 m².
Opatrně vyleštěte oblast bílým padem. Pro větší plochy používejte lešticí stroj. Pokračujte v leštění,
dokud dřevo nebude vypadat nasáklé a povrch nebude mít jednotný vzhled. Odstraňte přebytečný
přípravek suchým bavlněným netřepícím se kusem látky nebo lešticím strojem, dokud na povrchu
nebudou žádná vlhká místa. Po 6 až 12 hodinách lze podlahu opatrně používat; plně vytvrzená bude po
5 dnech při pokojové teplotě.

Poznámka

Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 5 dnů, kdy přípravek Invisible Oil Care
(Pečující olej Invisible) vytvrzuje. Pro optimální čištění doporučujeme použít Natural Soap (Mýdlo na
olejované podlahy) v extra bílé barvě, které pečuje o povrch a udržuje ho.

Doba schnutí
Doba schnutí

Přibližně 6 až 12 hodin při 20°C

Plně vytvrzeno

3 dnů při 20°C
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Technické údaje
Hustota

1,00-1,10 g/ml

Obsah sušiny

12 %

Trvanlivost

36M

Teplota nanášení

+15-30°C

Viskozita

Cca 25 s

Spotřeba

30-40 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.

Barvy

Přírodní

Čištění nářadí

V teplé vodě

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

Tento výrobek obsahuje max. 10 g VOC/l. Povolená
hodnota je 500 g VOC/l (kat. A/i).

Balení

1L

Údržba a související výrobky
Týdenní čištění

Natural Soap White (Mýdlo na olejované podlahy, bílé),
#511110

Údržba

Invisible Oil Care (Pečující olej Invisible), #525510

Související výrobky

Invisible Oil Primer (Invisible Primer), #526025
Invisible Oil (Olej Invisible), #525010/525025
Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525

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.

