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Technický údajový list

Zapomeňte na chvíli na opětovné olejování. Exterior Wash-in Oil (Exteriérový
refresher) je jemné olejové mýdlo pro čištění a péči o olejované venkovní
plochy, jako jsou dřevěné terasy a zahradní nábytek. Nejenom, že Exterior Wash-
in Oil (Exteriérový refresher) hladký povrch vyčistí, ale také přidá do povrchu olej,
který tak pronikne do dřeva a poskytne dodatečnou ochranu po dobu až 6
týdnů.

• 3 v 1 - čistí, olejuje a udržuje 
• Zachovává krásný vzhled dřeva
• Zvyšuje odolnost dřeva vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
• Odkládá opětovné olejování
• Prodlužuje životnost dřeva

Oblast použití
Používá se jako olej pro údržbu všech typů venkovních dřevěných povrchů ošetřených olejem.

Použití
Povrch musí být zbaven špíny, mastnoty a povlaku zelených organismů (mechu, řas atd.). Pokud je
dřevo velmi znečištěné špínou a zeleným povlakem, doporučujeme, aby byl povrch před vyčištěním
Exterior Wash-in Oil (Exteriérovým refresherem) nejprve ošetřen Exterior Wood Cleaner (Exteriérovým
čističem) WOCA. 

Příprava

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

Smíchejte Exterior Wash-in Oil (Exteriérový refresher) s čistou vodou v poměru směsi 1:10. Exterior Wash-
in Oil (Exteriérový refresher) se změní z mastné konzistence na mléčnou směs vodného roztoku.
Naneste zředěný Exterior Wash-in Oil (Exteriérový refresher) pomocí měkkého štětce nebo hadru. Před
opláchnutím přebytečného olejového mýdla čistou vodou nechte směs odstát po dobu 10 minut.
Povrch nechte uschnout.

Úprava

Pokud chcete dosáhnout lepších výsledků, opakujte ošetření povrchu každé 4 až 6 týdny, abyste
zachovali krásný vzhled dřeva a odložili tak další olejování.

Poznámka

Doba schnutí
10 minut. Potom opláchněte přebytečný Exterior Wash-in Oil (Exteriérový refresher) čistou vodou. Doba, než se projeví

účinek výrobku 
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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

Emulze z přírodního rostlinného olejeBáze

0,9 g/mlHustota

10% ve zředěném roztokuObsah sušiny

3 rokyTrvanlivost

+ 15-25°CTeplota nanášení

80-100 m²/LSpotřeba

1 dl refresher do 10 dl vodySměšovací poměr

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

Skladování

1 L - 2.5 LBalení

Po 4-6 týdnech - v závislosti na počasí a opotřebeníOpakované ošetření

Údržba a související výrobky
Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič), #617925Hloubkové čištění

Exterior Wood Oil (Exteriérový olej), #6179xxZákladní ošetření olejem

Aplikátor, #880151
Náhradní aplikátor, #880153
Teleskopická tyč, #599651

Nářadí


