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MAINTENANCE GEL
PRODUKTBESKRIVELSE
Maintenance Gel anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede indendørs træoverflader og gulve.
Olien tørrer hurtigt og giver en flot vand- og smudsafvisende overflade. Maintenance Gel er velegnet til
møbler, køkkenborde, gulve samt andre indendørs
træoverflader. Den kan med fordel også anvendes til
fabriksolierede/UV-olierede overflader.

ANVENDELSESOMRÅDE
Til pleje og vedligeholdelse af olieret træ i alle træsorter. Kun til indendørs brug.

Nem at påføre
polering

Påføring og polering kan gøres manuelt med
en håndskrubber. Drypper ikke. Minimalt
produktspild.

Hurtigtørrende

Let anvendelse: 4-6 timer
Gennemhærdet: 2-3 dage
4-6t

Ideel til UV-olie
UV-olie

Især velegnet til opfriskning og vedligeholdelse af UV-olierede/fabriksolierede møbler,
køkkenborde og gulve.

Nem at vedligeholde

Kræver intet specielt værktøj. Anvend bare
det normale WOCA system.

Valnød

Ekstra Hvid

Hvid

Produktinformation
Rækkeevne:
Jævnlig vedligeholdelse: 20-30 m²/200 ml.
Nyslebet/ikke-vedligeholdt træ: 20-30 m²/L
Emballage: 200 ml
Farver: Natur, Hvid, Ekstra Hvid og Valnød

Natur

vedligehold

ANVENDELSE
Forberedelse
Det er vigtigt, at såvel træ som gel har en temperatur på min. 15°C,
dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg
for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Risiko for selvantændelse
Klude vædet med gel skal straks efter brug opbevares/bortskaffes
i lukkede beholdere eller brændes da der er risiko for selvantændelse.

Overfladen rengøres grundigt i WOCA Intensive Wood Cleaner
blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes efterfølgende med
rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 8 timer
ved 20°C.

Bemærk
Den olierede overflade bør ikke udsættes for vand de første 2-3
dage, da dette kan give skjolder og misfarvet udseende.
Vedligeholdelse
Ugentlig rengøring: Natural Soap
Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap

BEHANDLING
1

Kom en passende mængde gel på en rød/hvid WOCA
Håndskrubber og fordel den i et jævnt, tyndt lag på overfladen. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet.
Det anbefales at arbejde i små områder ad gangen, da gelen
tørrer hurtigt. Ved større arealer (gulve over 10 m²) kan en
polermaskine med fordel anvendes.

POLERING

AFTØRRING

2

Tør omgående den polerede overflade efter med en ren, tør
og fnugfri bomuldsklud. Ved maskinel forarbejdning foretages slutpolering med bomuldsklude under polermaskinen.
Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være overskydende gel tilbage.

3

Hvis træet efter 4-6 timer ikke virker helt mættet, kan der
med fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end
ved første behandling, men efter samme fremgangsmåde.
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Vent 4-6 timer inden overfladen tages i brug og undgå
snavs samt vandpåvirkning på træet de næste 2-3 døgn.

