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Technický údajový list

Exterior Wood Oil (Exteriérový olej) je určen pro základní ošetření a údržbu
nových i dříve olejovaných dřevěných povrchů, jako např. teras, oken,
zahradního nábytku, obkladů atd. Zvláštní složení olejových komponentů na
vodní bázi zajišťuje ředitelnost vodou a šetrnost vůči životnímu prostředí. Olej
zdůrazní přirozenou barvu a strukturu dřeva.

•  Olej vytváří odolný  povrch odpuzující vodu a nečistoty
• Zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva a dřevěnou strukturu
• Rychleschnoucí 
• Všechny varianty mají ochranu proti UV záření

Oblast použití
Pro základní ošetření a údržbu nových i dříve olejovaných dřevěných povrchů, jako např. teras,
zahradního nábytku, obkladů atd. Exterior Wood Oil (Exteriérový olej) se používá na běžné  druhy
dřevin, jako je borovice nebo modřín, i na exotické dřeviny, jako je dřevo týkové a mahagonové nebo
dřevo ze stromu ipe. 

Použití
Před ošetřením olejem nejprve vyčistěte dřevěné povrchy Exterior Wood Cleaner (Exteriérovým
čističem) WOCA. Poté nechte dřevo schnout alespoň po dobu 24 hodin, abyste dosáhli maximální
vlhkosti 17 %. Opískujte případná drsná vlákna dřeva pomocí skelného papíru se zrnitostí 120. Olej
nanášejte výhradně za suchého počasí při minimální teplotě 13°C. Vyvarujte se přímého slunečního
záření a vysokých teplot.

Příprava

Nikdy nezapomeňte nejdříve otestovat výrobek na malé ploše, abyste tak zkontrolovali jeho reakci na
dřevěný povrch. 

Před použitím olej důkladně promíchejte. Pomocí štětce nanášejte olej v tenké rovnoměrné vrstvě.
Nejprve ošetřete příčně řezané dřevo s letokruhy. Mokrý olej může mít bělavý odstín. Až se po několika
minutách odpaří voda, získá dřevo naolejovaný vzhled. Nejdéle po 5 minutách setřete případné zbytky
oleje čistým bavlněným hadrem. Obzvlášť dbejte na odstranění zbytků oleje ze spojů a rýh. Pokud se
zdá, že povrch není nasycený olejem, postup zopakujte. 
Po zaschnutí lze dřevo vyleštit lešticím padem nebo strojem, čímž se zajistí větší odolnost povrchu. 

Úprava

Měkké dřeviny neošetřené tlakovou impregnací (kromě červeného cedru) a modřín doporučujeme
natřít Exterior Wood Primer (Venkovním základem) WOCA.

Upozornění (týká se nábytku): Po ošetření Exterior Wood Oil (Exteriérovým olejem) v černém a
antracitovém provedení a v odstínu vlašský ořech se doporučuje konečná úprava nanesením vrstvy
Exterior Wood Oil (Exteriérového oleje) v přírodním odstínu. Zamezí se tak tomu, aby přebytečný olej
vytvářel zrnitou strukturu.

Poznámka

Doba schnutí

Řádné zaschnutí oleje trvá 24 až 48 hodin v závislosti na počasí a venkovní teplotě. V této době nesmí
být dřevo vystaveno působení vody.

Plně vytvrzeno
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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.

Kontakt
Technické údaje

0,98-1,1Hustota

23-32 DIN CUP 4Viskozita:

8-12 m²/L v závislosti na typu dřeva.Spotřeba

11 barevBarvy

Používejte voduČištění nářadí

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno
působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte nad
bodem mrazu.

Skladování

Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou
lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte
do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách,
následně zlikvidujte.

Bezpečnostní označení

Tento výrobek obsahuje max. 20 g VOC/L. Mezní
hodnota je 130 g VOC/L (kat. A/f).

TOL

0,75 L a 2,5 LBalení

Až bude třeba, ošetření olejem zopakujte. Nejprve
vyčistěte povrch Exterior Wood Cleaner (Exteriérovým
čističem) WOCA.

Opakované ošetření

Údržba a související výrobky
Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič)Hloubkové čištění

Exterior Wood Primer (Venkovní základ)Související výrobky


