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Technický údajový list

Diamond Oil (Olej Diamond) se používá pro strojovou konečnou úpravu
dřevěných podlah. Olej vytváří extrémně odolný povrch odpuzující špínu a
vodu. Diamond Oil (Olej Diamond) je ideální pro základní konečnou úpravu
libovolného nového a čerstvě pískovaného dřevěného interiérového vybavení a
vybavení bez konečné úpravy. Obsah rozpouštědel je max. 1 %. Olejování
větších ploch je doporučeno provádět podlahovým lešticím strojem.

• Vhodný pro všechny typy dřevěných povrchů
• Voděodolný
• Vysoký obsah pevných látek
• Extrémně odolný povrch
• Rychle schne

Oblast použití
Pro závěrečné olejování neošetřených, nových nebo nově zbroušených dřevěných povrchů.

Použití
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. Podlaha musí být očištěná od špíny, mastnoty, vosku a
zbytků ze smirkování. V případě potřeby můžete podlahu vyčistit Intensive Wood Cleaner (Intenzivním
čističem) WOCA smíchaným s vodou v poměru 1:40. Před aplikací oleje nechte podlahu řádně
uschnout.

Příprava

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

Před použitím a během používání dobře protřepejte nádobu s olejem. Obsah nádob označených
různými šaržemi je třeba nejprve smíchat, aby nevznikly rozdíly v odstínu. Naneste olej v rovnoměrné
vrstvě na cca 5–10 m² podlahy pomocí válečku s krátkým vlasem. Nyní vyleštěte naolejovanou oblast
pomocí béžového lešticího padu s držákem nebo podlahovým lešticím strojem, tak aby byl povrch
nasycený olejem. Následně vyleštěte podlahu pomocí bavlněného hadru s držákem padu, abyste
odstranili případné přebytky oleje. Postupně pokračujte tímto způsobem, dokud nebude naolejovaná a
vyleštěná celá podlaha. Po vyleštění by podlaha neměla mít mokrý vzhled a neměl by na ní být
přebytečný olej.

Úprava

Požadujete-li hedvábně matný povrch, můžete podlahu po konečné úpravě vyleštit s použitím 100 ml
Diamond Oil (Oleje Diamond) na 10 m² podlahy. Tento krok následuje po 6–18 hodinách po první
aplikaci. Olej musí být pečlivě aplikován do podlahy. Případný přebytečný olej z povrchu odstraňte.

Poznámka

Doba schnutí

6-18 hodin při 20°C Doba schnutí před
druhým ošetřením

24 hodin při 20°CDoba schnutí

Přibližně  5 dnů při 20°CPlně vytvrzeno

Během tvrdnutí, které trvá cca 5 dní v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti, nesmí podlaha přijít do
kontaktu s vodou. Po vytvrdnutí vyčistěte podlahu přírodním Natural Soap (Mýdlem na olejované
podlahy) WOCA nebo přípravkem Oil Refreshing Soap (Refresher) WOCA, které zanechají na povrchu
ochrannou vrstvu.

Poznámka
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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

 Olejové složky rostlinného původu, barviva (extra bílá).Báze

0,9-1,1Hustota

>99%Obsah sušiny

15-30˚CTeplota nanášení

20-25 m²/LSpotřeba

9 odstínůBarvy

K umytí nářadí můžete využít Solvent (Ředidlo) WOCA.Čištění nářadí

+10-25°C. 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 maximálně 6 g VOC/L. Mezní
hodnota je 500 g VOC/L (kat. A/i).

TOL

1 L - 2.5 LBalení

Údržba a související výrobky

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

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511210Měsíční péče

Maintenance Oil (Pečující gel)
Maintenance Gel (Pečující olej)

Údržba

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

Leštící stroj nebo držák s padem pro ruční nanášení.
Váleček a bavlněné hadry.

Nářadí


