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Maintenance Oil kan användas till underhåll av alla träytor behandlade med
oxiderande olja och är särskilt lämplig för regelbundet underhåll av oljade trägolv.
Kan appliceras både för hand med en polerdyna eller med en polermaskin (golv
över 8-10 m²).

•
•
•
•

Gör golvet extra motståndskraftigt
Framhäver träets glöd och ådring
Ger träet en snygg yta som andas
IBR-certifierad

Applikationsområde
För vård och underhåll av lufttorkande oljebehandlade träytor, särskilt golv.

Bruksanvisning
Förberedelser

Produkt-, rums- och golvtemperatur bör vara mellan 15-35°C. Sörj för god ventilation, både under påföring
och härdning. Rengör golvet med WOCA Intensive Wood Cleaner. Låt golvet torka i minst 8 timmar. Golvet
måste vara helt torrt.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens
lämplighet.

Behandling

Skaka behållaren väl. Applicera cirka 100 ml olja per 4 m2 med rondell, korthårig målningsrulle, bomullsduk
eller använd polermaskin till stora ytor. Det år viktigt att Maintenance Oil poleras noggrant in i träet. Fortsätt
med att polera tills träet verkar mättat och ytan ser ensartad ut. Golvet torkas med rena, torra bomullsdukar
innan man går vidare med nästa sektion av golvet som skall behandlas. Golvet bör inte verka vått, och det
bör inte finnas någon överlopps olja kvar på ytan efter poleringen. Fortsätt steg för steg tills golvet är färdigt.

OBS!

Utsätt inte golvet för vatten eller rengöring under de första 48 timmarna, när oljan härdar.

Torktid
Torktid vid polering med
maskin

3-4 timmar vid 20°C

Torktid vid polering för
hand

24-48 timmar vid 20°C

Genomhärdat

24-48 timmar vid 20°C

Maintenance Oil

Tekniska datablad

Fräschar upp oljat trä

29.11.2021 - p. 2/2

Tekniska data
Innehållsdeklaration

Vegetabiliska oljekomponenter, isoparaffin, pigment.

Densitet

0.85-0.90 g/ml.

Torrsubstanshalt

50-55%

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

30-40 m²/L

Färger

5 colours

Rengöring av verktyg

WOCA Solvent eller 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 max 490 g VOC:/L. Gränsvärdet är
700 g VOC:/L (kat. A/f (OB)).

Förpackning

1 och 2,5 L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural Soap, #511010

Månadsvård

Oil Refreshing Soap, #511210

Omoljning

Mästerolja Kulör, #522055

Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551510A

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.

