
Jak správně postupovat…

Olejový lak,  
na bázi oleje
0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 

Matná a polomatná 

Vydatnost:  
8-10 m2/l  
na každou vrstvu

Olejový lak je bezbarvý lak na bázi rostlinných 
olejů. Po ošetření je povrch přirozeně lesklý a 
vysoce odolný proti opotřebení. Lak se velmi 
snadno nanáší. Přípravek je vhodný pro dřevěné 
plochy v obytných prostorách např. podlahy, 
schody, stoly, poličky z jakéhokoli dřeva. Olejový 
lak lze použít i na zapečetění povrchů upravených 
olejem.

Varianty
Olejový lak je k dostání s leskem 10 – matný, s 
leskem – 30 polomatný v baleních o objemu 0,375 l, 
0,75 l, 2,5 l.

Nářadí
Brusný kotouč, brusná houbička, štětec nebo váleček 
na nanášení laku, míchadlo na barvu, vanička na lak.

Bezpečnostní upozornění! 
• Po ošetření nelze lakovat lakem na bázi vody.
•  Utěrky nasáklé olejem a brusný prach se mohou 

samovolně vznítit. Namočte je proto do vody 
a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené 
nádobě.

Olejový lak WOCA 
– lak na bázi oleje pro zapečetění  
dřevěných povrchů

1  Základní čištění 
Dřevo musí být čisté, nesmí na něm být stopy 
pryskyřice, mastnoty, vosku ani zbytky čisticích 
a ošetřovacích látek a musí být zcela suché. 
Proveďte základní vyčištění intenzivním čističem. 

2  Broušení 
– první konzervace hrubých dřevěných povrchů:  
Jemně vybruste brusným kotoučem s hrubostí 120. 
Brusný prach důkladně odstraňte.

  – Další zapečetění při opotřebené ale průběžné 
vrstvě laku: 
Zcela odstraňte prostředky na ošetření. Pečlivě 
obruste brusnou houbičkou. Brusný prach důkladně 
odstraňte.

  – Zapečetění poškozených dřevěných povrchů:  
Vrstvy laku poškozené až na dřevo se musí zcela 
odstranit. Opravte vady, mezery zakytujte kytem 
na dřevo. Poté povrch obruste, aby byl připraven k 
lakování.  Při broušení používejte postupně brusný 
papír s hrubostí 36 – 60 – 80 -100 a poté vyhlaďte 
papírem s hrubostí 120. Brusný prach důkladně 
odstraňte.

3  Příprava 
 Lak i lakované plochy musejí mít pokojovou teplo-
tu. Před použitím i během používání lak důkladně 
míchejte. 

4  Lakování  
– nanesení první vrstvy:  
Nejprve štětcem nebo válečkem aplikujte lak na 
okrajové části. Poté lak štětcem nebo válečkem 
rovnoměrně naneste na zbývající plochu. 
Po zhruba 6 hodinách lak obruste brusnou 
houbičkou na lak nebo jemným brusným 
kotoučem. Brusný prach důkladně odstraňte. Při 
nanášení druhé vrstvy postupujte stejně jako u 
první vrstvy. 
Na lakovaný povrch lze po 24 hodinách opatrně 
vstoupit, po jednom týdnu je lak zcela zatvrdlý.
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