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PREPARE
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TREAT
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MAINTAIN

MAINTENANCE OIL
Øger resistensen
resistens

Opfrisker olieret træ. Gør gulvet ekstra
modstandsdygtigt. Til vedligeholdelse i ny
og næ.

Naturligt udseende

Giver træet en flot, åndbar overflade. Fremhæver træets glød og årestruktur.
effekt

Nem at påføre
påføring

Olien er blød og behagelig at arbejde med.
Simpel påføring både manuelt eller med
maskine.

Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring.
Skader ikke indeklimaet.
eco

Brun

ANVENDELSESOMRÅDE
Til pleje og vedligeholdelse af lufttørrende oliebehandlede træoverflader, især gulve.

Grå

Ekstra Hvid

Hvid

Produktinformation
Rækkeevne: 30-40 m2/L
Emballage: 1L + 2.5L
Farver: 5 farver

Natur

PRODUKTBESKRIVELSE
Maintenance Oil anvendes til vedligeholdelse af
alle lufttørrende oliebehandlede træoverflader og
er specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af
olierede trægulve. Kan både påføres manuelt med
polerpad og maskinelt med polermaskine (gulve
over 8-10 m²).

ARBEJDSBESKRIVELSE
Forberedelse
Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-35°C. Sørg for god
udluftning ved påføring og i tørretiden.
Rengør gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner. Lad gulvet
tørre mindst 8 timer til det er helt tørt.

Tørretid
Ved maskinpolering kan gulvet berøres og tages forsigtigt i brug
efter ca. 4 timer ved 20°C. Manuelt polerede gulve kan tages i
brug efter 24 timer. Udsæt ikke gulvet for vand de første 24 timer,
hvor plejen hærder.

BEHANDLING

POLERING

Ryst beholderen grundigt.
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Påfør ca. 100 ml olie per 4 m² med pad, korthåret malerrulle,
bomuldsklud, eller polermaskine til større overflader.
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Det er vigtigt, at olien poleres omhyggeligt ind i træet.
Fortsæt poleringen indtil træet virker mættet og overfladen
ser ensartet ud.
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Tør overfladen med rene, tørre bomuldsklude før der fortsættes til næste sektion af gulvet. Overfladen må ikke virke
våd og der må ikke være overskydende olie på overfladen
efter poleringen.

PÅFØRING

AFTØRRING

Fortsæt gradvist indtil hele gulvet er færdigbehandlet.
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RENGØRING
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