
WOCA Maintenance Oil

OPIS PRODUKTU

WOCA Maintenance Oil przeznaczony jest do podłóg drewnianych olejowanych zarówno masywnych jak i warstwowych.
Maintenance Oil  zaleca się zarówno do typowo ciemnych gatunków drewna (merbau, teak, czereśnia, dąb itp.), jak i do jasnych
gatunków drewna ługowanych lub olejowanych (sosna, świerk, jesion, buk, dąb, hewea itp.). Woca Maintenance Oil  naturalny
lub biały może być stosowany także do pierwszej pielęgnacji w obiektach na szczególnie obciążonych podłogach oraz do
wykańczającego polerowania podłóg olejowanych fabrycznie.
Woca Maintenance Oil  dostępny jest w opakowaniach 1 l, 2,5 l z nakrętką chroniącą przed odkręceniem przez dzieci. Na
opakowaniu znajdują się niezbędne informacje dotyczące produktu. Olej pielęgnacyjny biały należy przed użyciem mocno
wstrząsać lub wymieszać.
Aplikacja:
Woca Maintenance Oil  można nanosić tradycyjnie lub przy pomocy spryskiwacza, tak aby pracować bez nadmiaru oleju. Olej
pielęgnacyjny tworzy powłokę ochronną, która zapobiega gromadzeniu się brudu i chroni przed wnikaniem wody, a jednocześnie
podkreśla naturalną strukturę drewna. Zastosowanie białego oleju podkreśli cechy jasnego drewna i pozwoli na zachowanie
barwy.
Przed nałożeniem oleju podłoga musi być zmyta Woca Intensive Cleaner i wyschnąć. Olej można rozprowadzać mechanicznie lub
ręcznie. Konieczne jest dobre wpolerowanie oleju w podłogę. W przypadku mechanicznego nakładania oleju podłogę można
użytkować od razu, natomiast jeżeli środek rozprowadzamy ręcznie należy odczekać 4 godziny. Pielęgnację mydłem (Woca
Soap) można pielęgnować po upływie 24 godz.
Czyszczenie i pielęgnacja:
Podłogę zmywać mydłem (Woca Soap) naturalnym lub białym w zależności od potrzeb. Zalecamy regularną pielęgnację przy
pomocy Maintenance Oil . Do gruntownego czyszczenia przed nałożeniem oleju pielęgnacyjnego (Maintenance Oil) stosować
Woca Intensive Cleaner.
Rada:
Przy silnym zabrudzeniu najpierw zmyć Woca Intensive Cleaner, a na koniec zastosować mydło Woca Soap. W przypadku dużych
obciążeń do odświeżania polecamy pastę pielęgnacyjną po oczyszczeniu intensywnym zmywaczem.
Zużycie:
1l starcza na około 30-40 m2.
Uwagi
Zadbać o wietrzenie pomieszczeń, ale unikać przeciągów.
Ostrzeżenie:
Wszelkie szmatki, papier, nasączone olejem należy wypłukać w wodzie i rozwiesić. Niebezpieczeństwo samozapłonu.
Przechowywanie:
Maintenance Oil należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed
mrozem.
Utylizacja:
Puste pojemniki i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


