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COMMERCIAL OIL
PRODUKTBESKRIVELSE
Commercial Oil anvendes til stærkt trafikerede områder, hvor der er brug for en dybdegående rengøring
og oliering af træet på én gang. Olien er hurtigtørrende og derfor ideel til f.eks. lufthavne, togstationer og
offentlige områder, hvor der ikke er mulighed for at
lukke området i længere tid. Commercial Oil renser

og plejer træet i dybden og efterlader overfladen
vandafvisende og plejet.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til rengøring, oliering og pleje af tidligere olierede
trægulve.

Produktinformation
Rækkeevne: 100 m2/L
Emballage: 5 L

Til olieret træ
indendørs

Velegnet til den løbende vedligeholdelse
af olierede trægulve på stærkt trafikerede
områder.

Enkel og hurtigtørrende
2 timer

Tørretid: 2 timer v/20°C.
Commercial Oil bør anvendes 2-4 gange pr. år
eller efter behov.

Nem at påføre

Kan påføres med polermaskine. Olien er blød
og behagelig at arbejde med.
påføring

Til stærkt trafikerede områder
stærkt trafik

Udviklet til hurtig behandling på offentlige
områder med intens trafik, f.eks. lufthavne og
togstationer.

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.
Er overfladen meget beskidt og plettet anbefaler vi at afrense
med WOCA Intensive Wood Cleaner i blandingsforholdet 1:20
med polermaskine med grøn polerpad, inden Commercial Oil
anvendes første gang.

OBS!
Olievædede klude/pads kan selvantænde ved ukorrekt bortskaffelse. Klude mv. skal derfor opbevares i tæt lukket emballage med
vand straks efter brug for korrekt bortskaffelse.
Vedligeholdelse og rengøring
Jævnlig rengøring foretages med WOCA Master Soap, #511055A,
f.eks. hver 2. eller 3. dag. Følg doseringsvejledningen på etiketten.
Sæben er velegnet til brug i gulvvaskemaskiner. Commercial Oil
bør anvendes 2-4 gange pr. år eller efter behov.

BEHANDLING
1

Ryst spanden med Commercial Oil omhyggeligt.

2

Påfør ca. 100 ml. Commercial Oil pr. 10-20 m². Påfør olien med
en polermaskine og en grøn polerpad. Olien skal poleres
godt ind i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet
og gulvfladen fremstår jævn og ensartet. Overfladen må ikke
virke våd efterfølgende.

Gulvet kan tages i brug efter 2 timers tørretid ved 20°C. Udsæt ikke
gulvet for vand eller rengøring de første 24 timer, hvor olien hærder.
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