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Technický údajový list

Oil Care (Pečující balzám na olej) lze používat pro údržbu všech olejovaných
dřevěných povrchů a je zvláště vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných
dřevěných podlah.

• Jednoduchá aplikace jak pro ruční, tak i pro strojové ošetření
• Rychleschnoucí
• Šetrný vůči životnímu prostředí při použití uvnitř budov
• Pro občasnou údržbu
• Certifikát IBR

Oblast použití
Pro všechny olejem ošetřené dřevěné povrchy – je jedno, zda jsou ošetřeny oxidačním nebo UV
olejem (továrně olejované povrchy). Oil Care, Natural (Pečující balzám na olej, přírodní) je vhodný pro
tmavé dřevo, zatímco Oil Care, White (Pečující balzám na olej, bílý) je vhodnější pro světlejší druhy
dřeva, případně pro louhem ošetřené dřevo, jako je borovice, jasan nebo dub, aby se zachoval a
zvýraznil světlý odstín.

Použití
Podlahu vyčistěte 125 ml Intensive Wood Cleaner (Intenzivního čističe) WOCA smíchaném v 5 litrech
vody. Podlahu nechte schnout minimálně 8 hodin, dokud povrch zcela nezaschne.

Příprava

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
dřeva s lakem.

Kanystr důkladně protřepejte. Naneste tenkou vrstvu Oil Care (Pečujícího balzámu na olej) a bílým
padem, bavlněným hadrem nebo podlahářskou bruskou (u velkých ploch) ho zapracujte, dokud
nebude povrch dostatečně nasycený a sjednocený. Podlaha by neměla být mokrá a na povrchu by
neměly být zbytky balzámu. Pokračujte po malých plochách, dokud celý povrch nedokončíte.

Úprava

Doba schnutí

1-2 hodinLehké používání

24 hodinPlně vytvrzeno

Prvních 24 hodin povrch nevytírejte vodou.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

1Hustota

7,5-8,5Hodnota pH

30-40 m²/LSpotřeba

Přírodní a bílýBarvy

Skladujte bezpečně, mimo dosah dětí. Nevystavujte
účinkům tepla (např. slunečnímu svitu) Skladujte v
prostorech chráněných před mrazem.

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 1 g VOC/L. Mezní hodnota je
140 g VOC/L (kat. A/i).

TOL

1 LBalení

Údržba a související výrobky

Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511025ATýdenní čištění

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511225AMěsíční péče

Maintenance Oil (Pečující olej), #527325AA
Maintenance Gel (Pečující gel), #527802A

Opětovné olejování

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

Bavlněný leštící pad, #596061Nářadí


