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INVISIBLE OIL PRIMER & OIL

’Soft feel’ overflade

Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel
overflade.
overflade

Neutralt look

Giver træet et moderne og nyslebet, ubehandlet
look.
udseende

Indeklimamærket

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

PRODUKTBESKRIVELSE
Invisible Oil Primer er en vandbaseret trægunder med
fremragende vedhæftning, som tilfører træet et mat,
ubehandlet look i kombination med WOCA Invisible Oil.
Invisible Oil er en vandbaseret, 1-komponent og lugtsvag gulvolie fremstillet af råvarer af absolut højeste
kvalitet. Den giver en utrolig stærk beskyttelse og
tilfører træet et mat, ubehandlet look i kombination med

Produktinformation - Primer
Rækkeevne: 8-12 m2/L
Emballage: 1 L og 2,5 L
Tilgængelig i Neutral

Produktinformation - Olie
Rækkeevne: 30-40 m2/L
Emballage: 1 L og 2.5 L
Tilgængelig i Neutral

WOCA Invisible Oil Primer. Olien er særdeles velegnet til
maskinel grundoliering af lyse træsorter, hvad enten de
er ubehandlede eller nyslebne.
ANVENDELSESOMRÅDE
Invisible-systemet er udviklet til lyse træsorter, hvor der
ønskes en høj oliekvalitet samt et nyslebet og ubehandlet look.

ANVENDELSE
Forberedelse
Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med sandpapir korn 100-150.
Støvsug grundigt. Vask gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner og
lad gulvet tørre mindst 8 timer, før primeren påføres.

Bemærk
Udsæt ikke overfladen for vand de første 7 dage, hvor olien hærder.
Efter 7 dage anbefales det at behandle overfladen med Invisible Oil
Care for at øge gulvets modstandsdygtighed mod pletter og slid.

Ryst dunken med primer omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Gør det samme med olien før brug.

Vedligeholdelse og rengøring
For optimal rengøring anbefales WOCA Natural Soap, Hvid, som plejer
og vedligeholder overfladen.

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.

ARBEJDSBESKRIVELSE - PRIMING
1

PÅFØRING

POLERING

Påfør primeren med korthåret malerrulle i et jævnt lag. Arbejd i små
områder på maks. 20 m² ad gangen. Lad primeren trække i maks. 5 min.

2

Polér primeren helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for
at undgå ophobning af primer.

3

Fjern overskydende primer med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat
polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Lad overfladen tørre i
3-4 timer.

4

Mellemslib den tørre overflade med en bordeaux pad eller lakslibepad
og støvsug grundigt.

1

Påfør Invisible Oil med korthåret malerrulle i et tyndt, jævnt lag. Arbejd
i små områder på maks. 20 m² ad gangen. Lad olien absorbere i maks. 5
min.

2

Polér olien helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for at
undgå ophobning af olie.

3

Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd.

AFTØRRING
Overfladen kan tages forsigtigt i brug dagen efter og er fuldhærdet efter 7
dage ved stuetemperatur.
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ARBEJDSBESKRIVELSE - OLIERING

