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Worktop Oil är en lufthärdande olja som tränger djupt ner i träet och ger
en slitstark vatten- och smutsavvisande yta. Oljan framhäver träets naturliga
lyster och ger ytan ett naturligt och friskt utseende. Worktop Oil används på
obehandlade eller tidigare oljade/slipade träytor.

•
•
•
•
•

Kraftigt smuts- och vattenavvisande
Naturligt utseende
Kan användas på alla träslag
Framhäver träets glöd och ådring
För kontakt med livsmedel

Applikationsområde
Till skötsel och underhåll av obehandlade eller tidigare oljade/slipade ytor. 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. Slipa
gamla och tidigare behandlade ytor med sandpapper korn 180. Dammsug ytan ordentligt. 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. 3. Rör grundligt om i oljan
innan du använder den.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Sista slipningen

Korn 180.

Behandling

Fördela en lämplig mängd olja med pensel i ett jämnt och täckande skikt. Om det är möjligt bör
baksidan av bänkskivan ha minst en omgång olja. Vänta i ca 30 minuter vid 20°C, medan oljan tränger
in i träet. Påför mer olja om det uppstår torra områden. Polera med WOCA handskrubber, röd eller vit,
i träets längdriktning. Det gör ytan slitstarkare. Därefter torkar du av överskjutande olja med en luddfri
bomullstrasa. Ytan ska vara helt fri från överskjutande olja.
Om ytan inte eftertorkas ordentligt kan den bli klistrig. Låt skivan vila i 1 timme och upprepa punkterna.
Skivan bör behandlas 2–3 gånger innan du börjar använda den. Vid den sista behandlingen ska du slipa
i den våta oljan med våtslippapper med kornstorlek 280–400 innan du torkar av den med en luddfri
bomullstrasa.

OBS!

Bänkskivan ska underhållas minst 1 gång om året eller vid behov. Det kan du med fördel göra med
Worktop Oil eller med WOCA Maintenance Gel. Vid en mer djupgående reparation ska du följa hela
arbetsbeskrivningen.

Torktid
Torktid

8-10 timmar vid 20°C

Försiktigt bruk

24 timmar vid 20°C

Genomhärdat

7 dagar vid 20°C
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Tekniska data
Densitet

0.90-0.95 g/ml.

Torrsubstanshalt

70-75%

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Viskositet

30-35 And. DIN Cup 4

Täckförmåga

12-15 m²/L

Färger

Natur, Svart, Vit, Grå

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 260 g VOC/l.
Gränsvärdet är 500 g VOC/L (Kat.A/i).

Förpackning

.75

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural Soap, #511025
Natural Soap Spray, #510900

Månadsvård

Oil Refreshing Soap, #511225

Underhåll

Maintenance Gel, #527802A

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.

