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PREPARE
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TREAT

3

MAINTAIN

PRE-COLOUR
Bevarer den synlige træstruktur
Fremhæver den naturlige årestruktur og
giver et mere attraktivt look.
udseende

Intense farver
farver

Trænger dybt ind i træet. Giver træet en
smuk, farvet overflade. Skaber mere intense
farver end olie.

Simpel påføring

Nem og hurtig at påføre med WOCA Applicator.
påføring

Kan anvendes sammen med alle
WOCA olier

Pre-Colour kan ikke stå alene, da den kun
tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse.

Brun

Sort

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m2/L
Emballage: 2,5 L
Farver: Hvid, grå, sort og brun

ANVENDELSESOMRÅDE
Til bejdsning af ubehandlede, nye eller nyslebne
træoverflader. Ideel til alle træsorter.

Grå

PRODUKTBESKRIVELSE
Pre-Colour er en vandbaseret bejdse til ubehandlede og afslebne indendørs træoverflader, som f.eks.
gulve, trapper, møbler og paneler. Bejdsen farver
træet og fremhæver den naturlige årestruktur.

Hvid

efterbehandling

ARBEJDSBESKRIVELSE
Forberedelse
Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-25°C. Fugtigheden
i træet må maksimal være på 12%. Sørg for god udluftning ved
påføring og i tørretiden.
Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug
grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad
det tørre mindst 8 timer, før bejdsen påføres.

BEHANDLING
Ryst dunken med Pre-Colour omhyggeligt, både før og
under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes
for at undgå farveforskelle.
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Påfør et jævnt lag ufortyndet bejdse langs træets årer med
WOCA Olieapplikator. Bemærk venligst: Pre-Colour kan også
poleres ind i træet for at opnå en mere jævn indfarvning.
Anvend mindst 1 L Pre-Colour pr. 10 m2. På lodret træ, påfør
da fra top til bund. Lad overfladen tørre 8-12 timer.
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Mellemslib overfladen med en grøn pad for at få en helt glat
overflade og støvsug grundigt.
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Overfladen kan efterfølgende færdigbehandles med en af
WOCA olierne iht. produktets brugsvejledning.
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PÅFØRING

1

