Olej pielęgnacyjny WOCA
- pierwsza pielęgnacja i renowacja podłóg olejowanych.
Preparing today for tomorrow

• Do pielęgnacji wszelkich
olejowanych podłóg drewnianych
• Proste nanoszenia zarówno
ręcznie jak i maszynowo
• Nadaje się do zabawek dla dzieci
•

Zalecany od strony biologii

zamieszkania

— Produkt info ----Opakowanie: 1 I, 2,5 l i 5 I
Wydajność: 30-40 m2/l,
(zależnie od gatunku drewna)
Dostępny: naturalny i biały
(5 l tylko naturalny)

Zastosowanie

Obróbka

Olej pielęgnacyjny można stosować do wszystkich olejowanych

Olej pielęgnacyjny można nanosić zarówno ręcznie

podłóg drewnianych.

wałkiem jak też maszynowo polerką jednotarczową.

Olej naturalny stosuje się do ciemnych gatunków drewna, zaś
biały do jasnych lub ługowanych podłóg w celu zachowania

Obróbka dodatkowa

jasnego wyglądu powierzchni.

Nie jest wymagana.

Rezultat

Zmywanie i pielęgnacja

Olej nadaje podłodze nadzwyczajną wytrzymałość w górnej

Zmywanie na mokro - Mydłem podłogowym.

warstwie porów. Jednocześnie drewno uzyskuje optymalne

Gruntowne oczyszczanie - Intensywnym zmywaczem.

wykończenie podkreślające słoje i odcienie barw.

Odświeżanie - Olejem pielęgnacyjnym / Pastą pielęgnacyjną.

Tak pracuje się poprawnie...
Olej ptelęgnacyjny WOCA
- pierwsza pielęgnacja lub renowacja podłóg olejowanych.

Narzędzia
Polerka lub uchwyt z odpowiednią
wkładką, beżową lub białą, szmatki
bawełniane.
Narzędzia czyścić
rozcieńczalnikiem do oleju.

Wskazówka bezpieczeństwa!
Szmaty nasączone olejem i
pyłem po szlifowaniu mogą
ulec samozapaleniu.
Szmaty po wykorzystaniu spalić lub
nasączyć wodą i przechowywać w
szczelnie zamkniętym pojemniku, po
czym utylizować.

Olej pielęgnacyjny stosowany jest do pielęgnacji i konserwacji

2.

olejowanych podłóg drewnianych. Zalecany jako pierwszy środek

potrząsanie. Olejowanie można przeprowadzać również
etapami po 4-6 m2; nanieść olej wałkiem, szmatą lub polerką

pielęgnacyjny do podłóg fabrycznie olejowanych UV. Przed
pierwszym naniesieniem Oleju pielęgnacyjnego podłogę należy
wstępnie wypolerować polerką jednotarczową- dotyczy do
podłóg, które były fabrycznie olejowane olejami
samoutwardzalnymi.
Olej pielęgnacyjny jest stosowany również do odnawiania podłóg
olejowanych / po uprzednim przemyciu Intensywnym zmywaczem
/ jak również do wszelkich miejscowych napraw.
Olejowanie można wykonywać ręcznie, natomiast w przypadku
większych powierzchni należy używać polerki jednotarczowej.
1.

Zmyć podłogę Intensywnym zmywaczem

( 125 ml na 5 l ciepłej wody ) pozostawić do wyschnięcia na około
8 godzin.

Przed użyciem olej dokładnie wymieszać poprzez

i pozostawić na kilka minut.
3.

Następnie intensywnie wmasowywać olej beżową lub

białą wkładką do momentu, aż powierzchnia stanie się w pełni
nasycona a drewno uzyska swój pierwotny, świeży wygląd.
4.

Na koniec dodatkowo przetrzeć podłogę do sucha

szmatą bawełnianą lub wypolerować polerką z białym padem.
Na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju.
Podłoga wypolerowana maszynowo utwardza się wstępnie po
ok. 4 h., natomiast obrabiana ręcznie - dopiero po ok. 24 h.
W razie potrzeby strefy chodzenia przykryć tekturą falistą na 1
dzień (falą do dołu). W pierwszych dniach nie wycierać podłogi
na mokro i chronić przed wodą.

