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WORKTOP KIT

Produktinformation
Rækkeevne: 0,75 L dækker ca. 12-15 m² per lag, afhængig af hvor
meget træet absorberer.
Farver (Olie): Natur

BOKSEN INDEHOLDER:
0,75 L Worktop Oil
250 ml Intensive Wood Cleaner
1 sort slibepad
1 hvid polerpad
1 fnugfri klud
1 par handsker
Brugervejledning

Intensive Wood Cleaner
rengøring

Grundrengøring/fjernelse af snavs. Forbereder overfladen til efterbehandling. Minimerer
overfladespændinger, så den efterfølgende
behandling kan udføres med det bedst mulige resultat.

Worktop Oil
resistens

Trænger dybt ind i træet. Sikrer maksimal
resistens mod snavs og vand fra dag ét af.
Fremhæver den naturlige årestruktur og giver
et mere attraktivt look.

Nem at påføre
påføring

Olien er blød og behagelig at arbejde med.
Polering kan gøres manuelt med en håndskrubber.

Let at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA
sæbe og gel til olierede indendørs overflader.
vedligehold

*

Natur

PRODUKTBESKRIVELSE
Worktop Kit anvendes til oliebehandling af vedligehold af bordplader og andre indendørs træoverflader. Olien er nem at arbejde med og giver en holdbar
overflade med høj resistens. Kittet indeholder alt du
behøver til hele behandlingen.

*

ANVENDELSE
Forberedelse
Det er vigtigt, at såvel træ som olie 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.
Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 180.
Støvsug pladen for slibestøv. Overfladen rengøres grundigt med
WOCA Intensive Wood Cleaner blandet med vand i forholdet 1:20.
Efter afrensningen skal bordpladen tørre i min. 8 timer ved 20°C.
OBS
Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opbevares/
bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes pga. risiko for
selvantændelse.

Tørretid
Efter 24 timer ved 20°C er olien brugstør. Bordpladen må i den periode ikke påvirkes med vand. Olien er først helt gennemhærdet
efter ca. 1 uge og skal i den periode behandles med forsigtighed.
Spildt væske skal straks tørres op.
Rengøring og vedligeholdelse
Ugentlig rengøring: Natural Soap
Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap
Vedligeholdelse: Worktop Oil eller Maintenance Gel

BEHANDLING

POLERING

PÅFØRING

AFTØRRING

Olien omrøres grundigt.
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En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt
og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have
mindst én gang olie.
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Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet.
Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
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Polér med rød eller hvid WOCA Håndskrubber i træets længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør.
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Herefter tørres alt overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.

6

Lad pladen hvile i 1 time og gentag punkterne. Pladen bør
behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn
280-400 inden aftørring med en fnugfri bomuldsklud.
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