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Maintenance Gel används för eftervård och underhåll av oljade inomhus träytor
och trägolv. Oljan torkar snabbt och ger en snygg, vatten- och smutsavvisande yta.
Maintenance Gel är lämplig för möbler, köksbord, golv och andra träytor inomhus.
Den kan med fördel även användas till fabriksoljade/UV-oljade ytor.

•
•
•
•

Särskilt lämplig för UV-oljade ytor
Kan med fördel användas till fabriksoljade ytor
Gör ytan extra motståndskraftigt
Enkel applicering både manuellt och med maskin

Applikationsområde
För vård och underhåll av oljat trä i alla träslag. Endast avsedd för inomhusbruk.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det är viktigt att både träet och oljan har en temperatur på minst 15 °C, men helst 20 °C, samt en luftfuktighet
på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Rengör ytan grundligt
med Intensive Wood Cleaner blandat med vatten i förhållandet 1:20. Tvätta efteråt med rent vatten. Efter
rengöringen ska bänkskivan torka i minst 8 timmar vid 20°C.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens
lämplighet.

Behandling

Om fibrerna reser sig rekommenderas att jämna till ytan med ett fint sandpapper eller en slipdyna för lack
(avlägsna slipdamm från ytan).
Applicera en lämplig mängd pasta på en röd eller beige WOCA Handskrubber och fördela den i ett jämnt,
tunt skikt på ytan. Fortsätt poleringen tills träet verkar vara mättat och ytan ger ett enhetligt intryck. Vi
rekommenderar att du arbetar i små områden åt gången, eftersom pastan torkar snabbt. På större ytor (golv
över 10 m²) kan du med fördel använda en polermaskin. Torka genast av den polerade ytan med en ren,
torr och fuktfri bomullstrasa. Vid maskinell bearbetning gör du slutpoleringen med en bomullstrasa under
polermaskinen. Ytan får inte vara våt och det får inte finnas några rester av pasta kvar. Om träet efter 4–6
timmar inte verkar vara helt mättat kan du med fördel efterpolera med en mindre mängd pasta än vid den
första behandlingen, men enligt samma tillvägagångssätt.
Vänta 4–6 timmar innan du börjar använda golvet, och undvik smuts- och vattenpåverkan under de första
2–3 dygnen.

OBS!

Vid användning av UV-oljade ytor, se till att göra en extra noggrann slutpolering för att avlägsna all
överskottsgel.

Torktid
Torktid mellan lagren

4-6 timmar vid 20°C

Försiktigt bruk

4-6 timmar vid 20°C

Genomhärdat

3 dagar vid 20°C
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Mindre än 5 %: färgämnen.

Densitet

0.90-0.95 g/ml.

Torrsubstanshalt

85-90%

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

t4

Färger

Natural, white, extra white and walnut

Rengöring av verktyg

Rengörs i terpentin

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

Denna produkt innehåller maximalt 135 g VOC/L. Gränsvärdet
är 500 g VOC/L (Kat.A/i).

Förpackning

200 ml.

Re-treatment

Upprepa oljebehandlingen vid behov.

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural soap, #511025
Natural soap Spray, #510900

Månadsvård

Oil Refreshing Soap, #511225

Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt
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.

