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DIAMOND OIL
PRODUKTBESKRIVELSE
Diamond Oil anvendes til oliebehandling af trægulve
med polermaskine. Olien skaber en ekstremt slidstærk
og smuds- og vandafvisende overflade. Diamond Oil er
ideel til grundbehandling af alle ubehandlede, nye og
nyslebne indendørs træoverflader. Indholdet af opløs-

Produktinformation
Rækkeevne: 20-25 m2/L
Emballage: 1 L + 2,5 L
Farver: 9 farver*
* Natural, White og Extra White = 1 L

ningsmiddel er mindre end 1%. Brug af polermaskine
anbefales ved polering af større overflader.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til oliering af ubehandlede, nye og nyslebne træoverflader.

Høj resistens
resistens

Holdbar overflade med høj resistens over for
ridser, spildte væsker og pletter. Ekstremt højt
tørstofindhold.

Naturligt udseende
SLIP RESISTANCE
DIN 51130

udseende

Nem påføring
påføring

Olien er blød og behagelig at arbejde med.
Kan påføres både manuelt og med maskine.
Hurtigtørrende.

Indeklimamærket

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

Caramel Brown

Chocolate Brown

Smoke Brown

Sand Grey

Concrete Grey

Carbon Black

Extra White

White

eco

Natural

R10

Trænger dybt ind i træet. Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt
look. Til alle typer træ.

ANVENDELSE
Forberedelse
The unfinished woodwork should be freshly sanded with grit 100120. The floor must be completely dry and free from dirt and grease
before the oil application. Recommended wood-moisture max. 12 %.
Product, room and floor temperature should be between 15°C–30°C.
Ensure good ventilation at all times during the application and drying
time.
The floor can be cleaned with WOCA Intensive Wood Cleaner mixed
with water 1:40 if necessary. Leave floor to dry fully before oil application.

Bemærk
Udsæt ikke gulvet for vand under hærdningsprocessen – ca. 3 dage
afhængig af lufttemperatur og fugtighed. Efter hærdningen kan
gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing
Soap, som efterlader et beskyttende lag på overfladen.
Rengøring og vedligeholdelse
Ugentlig rengøring: Natural Soap
Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap
Genoliering: Maintenance Oil eller Maintenance Gel

Risiko for selvantændelse
På grund af risikoen for selvantændelse det vigtigt, at olievædede
klude gennemvædes med vand og bortskaffes i en tæt lukket og
vandfyldt beholder efter brug.

BEHANDLING

POLERING

Ryst dunken godt inden brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med
korthåret malerrulle i et jævnt lag på ca. 5-10 m2 ad gangen.
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Lad olien trække 5-10 min. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre
pletter.
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Gulvet poleres nu med en beige polerpad eller med polermaskine, indtil gulvet virker mættet.

4

Tør gulvet over med en tør, fnugfri bomuldsklud for at fjerne al
overskydende olie fra overfladen. Fortsæt trin for trin til hele
gulvet er poleret. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må
ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
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Hvis der ønskes en silkemat overflade, kan gulvet efterpoleres
med 100 ml. Diamond Oil på 10 m2 gulv ad gangen. Dette
skal gøres inden for 6-18 timer efter første påføring. Olien skal
poleres grundigt ind i træet. Overskydende olie skal fjernes med
en klud.
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Efter 24 timer kan gulvet forsigtigt tages i brug.

PÅFØRING

AFTØRRING
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