
Pasta je tvrdící olej a používá se k prvnímu 
ošetření a údržbě povrchů upravených olejem 
nebo olejem a voskem bez ohledu na to, zda byl 
olej aplikován ručně nebo průmyslově. Tato pasta 
je vhodná i na UV olejované podlahy. 

Varianty
Pasta je k dostání v tubě o objemu 400 ml v přírodní 
a bílé barvě. 

Nářadí
Leštička nebo mop s béžovou vložkou, savé utěrky. 
Nářadí čistěte olejovými ředidly. 

Bezpečnostní upozornění! 
Utěrky nasáklé olejem a brusný prach se mohou 
samovolně vznítit. Namočte je proto do vody 
a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené 
nádobě. Maintenance Paste

400 ml

Natural and white

Consumption: 60-80 m2 
depending on the  
surface; for UV oiled 
floors approx  
(80-120 m2/400 ml). 

Pasta na ošetření WOCA
– První ošetření a obnova všech olejovaných 
povrchů
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Jak správně postupovat... 
Podlahy upravené olejem je před prvním použitím vhod-
né vyleštit pastou – týká se to podlah, které byly olejem 
upraveny ručně, ale zejména průmyslově olejovaných 
podlah. Po tomto prvním ošetření se povrch ještě více 
ztuží a bude tak mimořádně odolný proti opotřebení. 
Pasta se používá také k obnově opotřebených částí pod-
lahy a vždy po důkladném čištění intenzivním čističem. 
Takovéto dodatečné ošetření lze provést i částečně. 
Přípravek je možné nanášet ručně, u větších povrchů je 
vhodné použít leštičku.

1  Podlahu umyjte 125 ml intenzivního čističe 
smíchaného s 5 litry vody a nechte schnout 
minimálně 8 hodin. 

2  Bílým mopem nebo bavlněnou utěrkou naneste 
tenkou vrstvu pasty na 1-2 m2. Pro nanášení pasty 
na větší plochy použijte leštičku.

3  Béžovým nebo bílým mopem pastu důkladně vtírej-
te do podlahy, dokud nebude povrch zcela nasycen. 

4  Poté podlahu vyleštěte dosucha savými utěrkami 
nebo leštičkou. Na povrchu nesmí zůstat žádná 
pasta. Stejným způsobem ošetřete i zbývající části 
podlahy. Podlahy vyleštěné leštičkou budou při 
teplotě 20°C částečně zatvrdlé asi po 4 hod., v 
případě ručního ošetření až po 24 hodinách. Poté je 
vhodné frekventované části podlahy na 1 den zakrýt 
vlnitou lepenkou (zvlněnou částí dolů) a lze po nich 
opatrně chodit. V prvních dnech podlahu neomývej-
te vodou a chraňte před vlhkem. U menších ploch 
nanášejte pastu ve velmi tenké vrstvě mopem. Poté 
dosucha leštěte utěrkou, dokud na dřevu nezůstane 
žádná přebytečná pasta. U větších ploch pastu 
nanášejte a leštěte leštičkou s vhodným návlekem. 
Pomocí podložené suché utěrky vyleštěte dosucha. 
Při teplotě 20°C pasta částečně zatvrdne po zhruba 
4 hodinách, po 48 hodinách je možné plné zatížení 
podlahy. V prvních dnech podlahu neomývejte 
vodou a chraňte před vlhkem.
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Olej na ošetření
Přírodní 1l, 2,5l a 5l

Bílá 1l a 2,5 l

Vydatnost:  
30-40 m2/l


