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Oil Care anvendes til vedligeholdelse af alle træoverflader behandlet med olie og er
specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af olierede trægulve.

•
•
•
•
•

Simpel påføring både manuelt eller med maskine
Hurtigtørrende
Bidrager til et sundt indeklima
Til vedligeholdelse i ny og næ
IBR-certificeret

Anvendelsesområde
Til alle olierede træoverflader - hvad enten de er behandlede med lufttørrende olie eller UV olie (fabriksolierede). Oil Care, natur er velegnet til mørke træsorter, mens Oil Care, hvid anvendes til lysere, evt. ludbehandlet træ som fx fyr, ask eller eg, for at bevare og fremhæve det lyse look.

Anvendelse
Forberedelse

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-35°C. Sørg for god udluftning ved påføring og i
tørretiden.<br>Rengør gulvet med 125 ml WOCA Intensive Wood Cleaner blandet med 5 L vand. Lad gulvet
tørre mindst 8 timer til det er helt tørt.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken med Oil Care grundigt. Påfør et tyndt lag pleje med en hvid pad eller bomuldsklud, eller anvend
polermaskine til større overflader. Det er vigtigt, at olien poleres godt ind i træet. Fortsæt poleringen indtil
træet virker mættet og overfladen ser ensartet ud. Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude, evt. påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt gradvist i mindre områder inden
gulvet er færdigbehandlet.

Tørretid (ved 20˚C):
Let anvendelse

1-2 timer

Gennemhærdet

24 timer

Vi anbefaler:

Udsæt ikke gulvet for vand de første 3-5 dage, hvor plejen hærder.

Oil Care
Vandbaseret pleje til olieret træ

Teknisk data
Massefylde

1

PH

7,5-8,5

Holdbarhed

36M

Rækkeevne:

30-40 m²/L

Farver

Natural and white.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.

VOC

Dette produkt indeholder max. 1 g VOC/l. Grænseværdien er
140 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

1L

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natural Soap, #511025A

Månedlig pleje

Oil Refreshing Soap, #511225A

Genoliering

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

Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, #551525A

Værktøj:

Uldpad, #596061<br>Polerpad
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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.

