Underhållsolja
Vattenbaserad vård för oljat trä
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WOCA:s Underhållsolja kan användas för behandling och underhåll av alla oljebehandlade träytor och är speciellt anpassad för regelbundet underhåll av oljade
trägolv.

•
•
•
•
•

Enkel applicering både manuellt och med maskin
Snabbtorkande
Bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat
För underhåll då och då
IBR-certifierad

Applikationsområde
För alla oljade träytor – vare sig de är behandlade med lufttorkande olja eller UV-olja (fabriksoljade). Oil Care,
natur är lämplig för mörka träslag, medan Oil Care, vit används till ljusare, eventuellt lutbehandlade träslag,
som t.ex. tall, ask eller ek, för att bevara och framhäva det ljusa utseendet.

Användning
Förberedelser

Rengör golvet innan oljebehandling med 125 ml Trärens som utblandas i 5 liter vatten. Låt golvet torka minst
8 timmar. Golvet måste vara helt torrt.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera träets och lackens
lämplighet.

Behandling

Skaka behållaren noggrant. Påför ett tunt lager av oljan med en ren, torr, samt luddfri bomullsduk eller
använd polermaskin för större ytor. Det är viktigt att oljan noggrant poleras in i träet. Fortsätt att polera tills
träet är mättat och ytan ser jämn ut. Golvet ska inte vara blött och det bör inte vara överflödig olja kvar på
ytan efter polering. Fortsätt stegvis i mindre områden tills golvet har färdigbehandlats.

Torktid
Försiktigt bruk

1-2 timmar

Genomhärdat

24 timmar

Rekommendation

Utsätt inte golvet för vatten under härdningstid – ca. 24 timmar.
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Tekniska data
Densitet

1

pH-värde

7,5-8,5

Hållbarhet

36M

Täckförmåga

30-40 m²/L

Färger

Natural and white.

Förvaring

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn. Utsätt inte för värme
(t.ex. solljus). Förvaras frostfritt.

VOC

Denna produkt innehåller 1 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g
VOC:/L (kat. A/i).

Förpackning

1L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural Soap, #511025A

Underhåll varje månad

Oil Refreshing Soap, #511225A

Omoljning

Maintenance Oil, #527325AA<br>Maintenance Gel,
#527802A

Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525A

Appliceringsverktyg:

Ullpad, #596061<br>Polerpad
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Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder när
produkten används ligger utanför
WOCA Denmarks kontroll kan vi
inte garantera annat än produktens
kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd
användning och hantering av
produkten. Produkten kan i princip
betraktas som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet,
påläggning m.m. WOCA Denmark
A/S förbehåller sig rätten att utan
föregående meddelande ändra
produkten och angivna data. Denna
etikett/produktbeskrivning ersätter
alla tidigare versioner.

