Jak správně aplikovat...
Olej aplikujte na nové a čisté dřevo, ještě před

používáním podlahy. Pokud je podlaha před
aplikací používána je nutno před započetím
olejování povrch důkladně mechanicky očistit.
Staré podlahy je vhodné před aplikací oleje čistit
pomocí přípravku Decking Cleaner a ponechat
cca 24 hodin vyschnout. Vždy je nutno zajistit,
aby dřevina byla čistá a suchá (do 20% vlhkosti).
Pokud je to nezbytné, lehce přebruste dřevní
vlákna jemným brusným papírem. Aplikace
v exteriéru neprovádějte za deště, relativní
vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%. Vyhněte
se přímému slunečnímu záření a vysoké teplotě.



WOCA

Decking oil

– pro konečnou úpravu venkovních ploch
olejováním
Decking Oil je určen k finálnímu ošetření a údržbě
venkovních dřevěných podlah. Zvyšuje odolnost
povrchu dřeva vůči ulpívání nečistot a negativnímu
působení vlhkosti. Vyplnění pórů povrchu dřeva
olejem, umocňuje estetický dojem tohoto klasického
materiálu (prokresluje texturu dřeva) a činí jej
uživatelsky velmi příjemným („omak“).
Dodává se v několika přírodních odstínech. Všechny
varianty (včetně „Natural“) disponují UV-ochranou.

Před aplikací olej důkladně protřepejte.
Aplikujte rovnoměrně štětcem nebo válečkem.
První nános provádějte příčným nátěrem.
Přebytečný (nevsáklý) olej z povrchu rovné
plochy, ale i ze spojů a drážek setřete bavlněným
hadrem nebo čistým štětcem, nejpozději
do 20 min. Pokud se povrch jeví jako nenasycený,
opakujte nátěr. Dle klimatických podmínek
a teploty dojde během 24 - 48 hodin k plnému
vytvrzení. V této době zamezte povrchu dřeva
styku s vodou.
Upozornění:
Riziko samovznícení: pro zamezení rizika
samovznícení
je
nezbytné
aby
olejem
kontaminované
hadry byly namočeny vodou
a následně uloženy do uzavřené plechovky.

Varianty
Olej je standardně k dispozici v plechových obalech
o objemu 2,5 l v provedení „Natural“ (bez barevných
pigmentů), dále pak v odstínech: Teak a Bangkirai.
Na zakázku je roněž dostupný v provedeních:
Pine (borovice), Larch (modřín), Douglaska,
Red-brown (červeno-hnědý).

Nářadí
Štětec, bavlněný hadr, případně brusný papír
Decking Oil
Balení: 2,5 l
Vydatnost:10 - 13m2/l

Výrobce:
WoodCare Denmark A/S
Havnevej 17, DK-9560 Hadsund Denmark
Tel.: + 45 99 58 56 00,
Fax: + 45 99 58 56 42

1. Distributor:
Podlahy Šesták, s.r.o.
Vzorkovna a sklad: Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10
e-mail: podlahy@jsj-sestak.cz
Tel.: +420 272 706 414
Fax: +420 296 584 307

