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Louh na dřevo WOCA
– ošetření louhem pro měkké dřevo a světlé
tvrdé dřevo
Louh na dřevo je možno použít všude v obytných
prostorách na neupravené, nové nebo obroušené
dřevo jehličnatých stromů nebo na tvrdé dřevo
(buk, dub, bříza, jasan, kaučukovník) o tloušťce
minimálně 16 mm. Tento louh dřevo vybělí a
zabrání jeho žloutnutí. Doporučuje se provést test
na skrytém místě, abyste viděli výsledek.

Louh na úpravu dřeva vybělí masivní a vícevrstvé
lepené dřevěné podlahy a je vhodný především pro
buk, dub, břízu, jasan, kaučukovník a jiné světlé
tvrdé dřevo.
1	Neupravené dřevo musí být jemně vybroušené,
čisté, zbavené mastnoty a suché. Rozmíchejte 125
ml intenzivního čističe v 5 l vlažné vody a dřevo
očistěte.
Nádobu s louhem na měkké dřevo pečlivě
protřepte a celou ji vylijte do umělohmotného
kbelíku. Nenechte v nádobě s louhem žádné bílé
pigmenty. Během práce louh pravidelně promíchávejte.
	
2	Nezředěný louh naneste rovnoměrně a v
dostatečné vrstvě odolným štětcem ve směru
dřevokresby, minimálně 1 litr na 10 m2. Svislé
plochy ošetřete shora dolů. Nářadí čistěte vodou.
Dřevo ošetřené louhem je možno zhruba po
hodině vyčistit intenzívním čistícím prostředkem.
Alternativně můžete křídový potah po úplném
vysušení okartáčovat leštičkou se zelenou nebo
černou vložkou a na závěr podlahu vyluxovat.
Dřevo je zpravidla po 8 hodinách při 20˚C suché
pro následnou základní úpravu olejem na dřevo,
profesionálním olejem, barvícím olejem Colour,
profesionálním olejem High Solid nebo mýdlem na
dřevěné podlahy. Povrch je také možno zapečetit
olejovým lakem.

Varianty
Louh na měkké dřevo je k dostání v kanystrech o
objemu 2,5 l v barvách bílá a šedá.

Nářadí
Odolný nylonový štětec nebo kožešinový roztírač,
umělohmotný kbelík a tyč na rozmíchání. Při práci
používejte vhodné ochranné rukavice, ochranný
oděv a ochranné brýle/ochranu obličeje. Nářadí se
očišťuje vodou.

Louh na ošetření dřeva
Bílá a šedá 2,5 l
White and grey
Vydatnost:
8-10 m2/l
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