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Maintenance Oil (Pečující olej) lze používat pro údržbu všech oxidačně
olejovaných dřevěných povrchů a je zvláště vhodný pro pravidelnou údržbu
olejovaných dřevěných podlah. Lze jej aplikovat ručně pomocí lešticího kotouče
a strojně (podlahy větší než 8-10 m²).
•
•
•
•

Zvyšuje odolnost podlahových povrchů
Zvýrazňuje lesk a strukturu dřeva
Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný povrch
Certifikát IBR

Oblast použití
Pro péči a údržbu všech dřevěných povrchů ošetřených oxidačním olejem, zejména podlah.

Použití
Příprava

Teplota podlahy a teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi 15-35°C. Je potřeba, aby během
nanášení a schnutí oleje bylo zajištěno dostatečné větrání místnosti, např.: otevřená okna, dveře atd.
Vyčistěte podlahu Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA. Podlaha musí schnout
minimálně 8 hodin. Podlaha musí být zcela suchá.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Obsah obalu důkladně promíchejte. Nanášejte cca. 100 ml na každých 4 m² pomocí padu, válečku s
krátkými štětinami, bavlněného hadříku anebo v případě velkých ploch - leštičkou. Dávejte pozor,
abyste Maintenance Oil (Pečující olej) beze zbytku vetřeli do dřeva, leštěte tak dlouho, dokud dřevo
nebude nasycené a mít jednotný vzhled. Před zahájením olejování jiné části povrchu vytřete podlahu
do sucha čistým bavlněným hadrem, na povrchu nesmí zůstat nadměrné množství oleje. Tímto
způsoben nanášejte olej na celou plochu podlahy.

Poznámka

Během prvních 48 hodin, kdy olej vytvrzuje, podlahu nečistěte, ani ji nevystavujte působení vody.

Doba schnutí
Doba schnutí při strojním 4 hodin při 20°C
leštění
Doba schnutí při ručním
leštění

24-48 hodin při 20°C

Plně vytvrzeno

48 hodin při 20°C
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Technické údaje
Báze

Složky rostlinných olejů

Hustota

0,80-0,90

Obsah sušiny

Přibližně 50 %

Trvanlivost

3 roky

Teplota nanášení

+ 15-25°C

Spotřeba

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

Barvy

5 barev

Čištění nářadí

Solvent (Ředidlem) WOCA nebo terpentýnem.

Skladování

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

Bezpečnostní označení

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.

TOL

Tento výrobek obsahuje maximálně 490 g VOC/L. Mezní
hodnota je 700 g VOC/L (kat. A/f (OB)).

Balení

1 a 2,5 L

Migrační test
nežádoucích materiálů

EN 71-3:2013

Schválení

Dánská certifikace pro použití ve vnitřním prostředí
budov
IBR, TVOC28/A+

Údržba a související výrobky
Týdenní čištění

Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010

Měsíční péče

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511210

Opětovné olejování

Master Colour Oil (Olej Colour), #522055

Související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551510A

Nářadí

Váleček, vlas 4 mm, #88004
Rukojeť natíracího válečku, 25 mm, #599650
Teleskopická tyč, #599651
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Kontakt
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.

