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Invisible Oil er en vandbaseret, 1-komponent og lugtsvag gulvolie fremstillet
af råvarer af absolut højeste kvalitet. Den giver en utrolig stærk beskyttelse og
tilfører træet et mat, ubehandlet look i kombination med WOCA Invisible Oil
Primer. Olien er særdeles velegnet til maskinel grundoliering af lyse træsorter,
hvad enten de er ubehandlede eller nyslebne. Invisible Oil udgør andet step i
et vandbaseret oliesystem af høj kvalitet og skal derfor anvendes sammen med
WOCA Invisible Oil Primer.

•
•
•
•

Giver gulvet et ubehandlet udseende
Resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel overflade
IBR-godkendt

Anvendelsesområde
Til oliering af træoverflader grundet med Invisible Oil Primer. Invisible-systemet er udviklet til lyse
træsorter, hvor der ønskes en høj oliekvalitet samt et nyslebet og ubehandlet look. Serien giver
gulvet en overflade, som er både behagelig at gå på og blød at røre ved. Gulvet får desuden en flot,
vandafvisende overflade, som er nem at rengøre og vedligeholde.

Anvendelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en
luftfugtighed på ca. 50%. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for god ventilation i rummet
af hensyn til tørretid og afdampning. Træet skal være grundet med Invisible Oil Primer og mellemslebet
med en bordeaux pad eller lakslibepad. Støvsug overfladen grundigt bagefter.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets
forenelighed.

Behandling

Ryst dunken med olie omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre
bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør Invisible Oil med korthåret malerrulle i et tyndt, jævnt
lag. Arbejd i små områder på maks. 20 m² ad gangen. Lad olien absorbere i maks. 5 min. Polér olien
helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift
polerpad regelmæssigt for at undgå ophobning af olie. Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie
bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Overfladen kan tages forsigtigt i
brug dagen efter og er fuldhærdet efter 7 dage ved stuetemperatur.

Bemærk

Efter 24 timer anbefales det at behandle overfladen med Invisible Oil Care for at øge gulvets
modstandsdygtighed mod pletter og slid. For optimal rengøring anbefales WOCA Natural Soap Ekstra
Hvid, som plejer og vedligeholder overfladen. Udsæt ikke gulvet for vand eller andre væsker de første
7 dage, hvor olien hærder.

Tørretid
Tørretid

Minimum 8 timer v/ 20°C

Let anvendelse

24 timer v/20°C

Gennemhærdet

7 dage v/20°C
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Teknisk data
Massefylde

1,00-1,10 g/ml

Tørstofindhold

40 %

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

+15-30°C

Viskositet

Ca. 50

Rækkeevne

30-40 m²/l afhængig af trætype og overflade

Farver

Neutral

Rengøring af værktøj

Varmt vand

Opbevaring

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

VOC Max

Dette produkt indeholder max. 95 g VOC/l.
Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

1 + 2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natural Soap White, #511110

Månedlig pleje

Oil Refreshing Soap, #511210

Vedligeholdelse

Invisible Oil Care, #525510

Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, #551525
Invisible Oil Primer, #526025

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.

