
              WOCA olej DIAMOND

Použití
Přírodní nebo extra bílý olej Diamond se používá jako finální povrchová úprava dřevěných podlah.
Dodává povrchu dlouhotrvající zvýšenou odolnost vůči vodě a nečistotám. Olej Diamond je vhodné 
aplikovat na nezpracované,  nové a  čerstvě obroušené dřevěné povrchy v interiéru.  Je to  vysoce 
sušinový materiál  s obsahem rozpouštědel  pod 5% a  tudíž  je  velmi  vydatný.  Pro velké  plochy 
doporučujeme strojní zpracování.

Nářadí
Použijte  leštičku  s béžovou/bílou  leštící  vložkou,  váleček  na  roztírání  oleje  a  bavlněné  utěrky. 
Nářadí čistěte olejovým ředidlem.

Bezpečnostní upozornění!
Utěrky nasáklé olejem a brusným prachem se mohou samovolně vznítit. Namočte je 
proto do vody a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené nádobě.

• vhodný pro všechny dřevěné podlahy                           • voděodolný 
• vysoký obsah sušiny                                                      • extrémně tvrdý povrch 
• rychle vytvrzující                                                          • bez obsahu VOC

Dodatečná úprava
Pro dodatečnou  úpravu je  vhodné  použít  při  ručním zpracování  pečující  olej  nebo  u  strojního 
zpracování  pečující  pastu.  Pro  zapracování  použijte  bílý/béžový  pad.   Pro  setření  přebytků  a 
zaleštění povrchu použijte bavlněný hadr. 

Péče a čištění
Pro čištění doporučujeme používat WOCA mýdlo na olejované podlahy a WOCA refresher. Pro 
péči doporučujeme použít dle potřeby pečující pastu nebo pečující olej.

Jak správně postupovat….
    Neupravené dřevo musí být jemně zbroušené (zrnitost 100-120). Podlahu pečlivě vyčistěte 125❶  
ml intenzivního čističe rozmíchaného v 5 litrech vody. Podlaha musí být před ošetřením olejem 
dokonale čistá, zbavená mastnoty a suchá. Maximální vlhkost dřeva 12%, teplota oleje a místnosti 
minimálně 18°C.
    Kanystr před a během používání důkladně protřepejte. Olej naneste rovnoměrně válečkem na❷  
plochu 5-10 m² a nechte ho 10-15 minut vsáknout. Suchá místa odolejujte.

     Poté ručně nebo strojní leštičkou zapracujte olej pomocí béžového padu,  dokud nebude povrch❸  
nasycený.  Na  pad  přiložte  savý  bavlněný  hadr  a  odstraňte  přebytečný  olej.  Tímto  způsobem 
pokračujte kousek po kousku. Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný olej.

     Po vytvrzení (cca 6-8 hodin) povrch doleštěte bílým padem.  Podlahu lze lehceužívat po 24❹  
hodinách. Nářadí očistěte olejovým ředidlem. Po dobu 3 dnů zamezte přístupu vody a vlhkosti na 
povrch, aby došlo k řádnému vytvrzení oleje.Po vytvrzení podlahu čistěte mýdlem na olejované 
povrchy nebo refresherem a dle potřeby použijte pečující olej nebo pečující pastu.


