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Diamond Oil anvendes til oliebehandling af trægulve med polermaskine. Olien
skaber en ekstremt slidstærk og smuds- og vandafvisende overflade. Diamond Oil er
ideel til grundbehandling af alle ubehandlede, nye og nyslebne indendørs træoverflader. Indholdet af opløsningsmiddel er mindre end 1%. Brug af polermaskine
anbefales ved polering af større overflader.

•
•
•
•
•

Velegnet til alle typer trægulve
Vandafvisende
Ekstremt højt tørstofindhold
Ekstrem slidstærk overflade
Hurtigtørrende

Anvendelsesområde
Til oliering af ubehandlede, nye og nyslebne træoverflader

Anvendelse
Forberedelse

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-35°C. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for
god udluftning ved påføring og i tørretiden. Ubehandlet træ skal være nyslebet med sandpapir korn 100120. Overfladen skal være helt tør og fri for snavs og fedt, før olien påføres. Gulvet kan rengøres med WOCA
Intensive Wood Cleaner blandet med vand i forholdet 1:40. Lad gulvet tørre helt, før olien påføres.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at
undgå farveforskelle. Påfør olien med korthåret malerrulle i et jævnt lag på ca. 5-10 m2 ad gangen. Lad olien
trække 5-10 min. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre pletter. Gulvet poleres nu med en beige polerpad eller
med polermaskine, indtil gulvet virker mættet. Tør gulvet over med en tør, fnugfri bomuldsklud for at fjerne
al overskydende olie fra overfladen. Fortsæt trin for trin til hele gulvet er poleret. Herefter må gulvet ikke
virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.

Bemærk

Hvis der ønskes en silkemat overflade, kan gulvet efterpoleres med 100 ml. Diamond Oil på 10 m2 gulv ad
gangen. Dette skal gøres inden for 6-18 timer efter første påføring. Olien skal poleres grundigt ind i træet.
Overskydende olie skal fjernes med en klud.

Tørretid (ved 20˚C):
Tørretid inden anden
behandling

6-18 timer v/ 20°C

Tørretid (ved 20˚C):

24 timer v/ 20°C

Gennemhærdet

Ca. 3 dage v/ 20°C

Vi anbefaler:

Udsæt ikke gulvet for vand under hærdningsprocessen – ca. 3 dage afhængig af lufttemperatur og
fugtighed. Efter hærdningen kan gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap,
som efterlader et beskyttende lag på overfladen.

Diamond Oil
Oliering af trægulve

Teknisk data
Deklaration

Vegetabilske oliekomponenter, pigmenter (ekstra hvid).
Tørstofindhold: >99%.

Massefylde

0,9-1,1

Tørstofindhold

>99%

Holdbarhed

36M

Påføringstemperatur

15-30˚C

Rækkeevne:

20-25 m²/L

Farver

9 colours

Rengøring af værktøj

With Solvent.

Opbevaring:

+ 10-25 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares tørt og
frostfrit.

VOC

Dette produkt indeholder max. 6 g VOC/l. Grænseværdien er
500 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

1 L - 2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natural Soap, #511010

Månedlig pleje

Oil Refreshing Soap, #511210

Vedligeholdelse

Maintenance Oil<br>Maintenance Gel

Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Værktøj:

Polermaskine<br>Malerrulle<br>Klude
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.
WOCA Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes
som halvfabrikata, da resultatet er
afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at
ændre produktet samt de opgivne
data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

