
              

Olej na dřevěné podlahy je ideální pro všechny 
podlahy ošetřené louhem, pro neupravené, 
obroušené nebo nové dřevěné podlahy. Olej na 
dřevo připraví odolný povrch odpuzující nečistoty 
a vodu. 

Varianty
Olej na dřevo je k dostání v kanystrech o objemu 1 l, 
2,5 l, 5 l, 10 l v přírodní barvě a 1 l, 2,5 l a 5 l v bílé. 
 
Nářadí
Váleček, leštička nebo mop s příslušnými vložkami, 
savé utěrky. Nářadí čistěte olejovým ředidlem. 

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.

Jak správně postupovat...

Olej na dřevěné podlahy WOCA
– pro ruční i strojovou základní úpravu  
dřevěných podlah

Olej na  
dřevěné  
podlahy
Přírodní  
1 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

Bílá 1 l, 2,5 l, 5 l

Vydatnost: 
10-15 m2/l
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Olej na dřevěné podlahy se aplikuje ručně nebo 
leštičkou. Od zhruba 15 m2 doporučujeme použití 
stroje. Olej na dřevěné podlahy v přírodní verzi 
je možno použít pro všechny druhy dřeva. Hodí se 
především pro normální a tmavé druhy dřeva ke 
zvýraznění přirozené barvy a ke zvýšení lesku. Pro 
světlé druhy dřeva doporučujeme olej bílý, protože 
nejlépe podpoří barevný tón obroušeného dřeva, aniž 
by nadměrně zvýšil lesk.

1  Neupravené dřevo musí být jemně obroušené  
(zrnitost 100-120). Podlahu pečlivě vyčistěte 125 
ml intenzivního čističe rozmíchaného v 5 litrech 
vody. Podlaha musí být před ošetřením olejem 
dokonale čistá, zbavená mastnoty a suchá.  
Maximální vlhkost dřeva 12%, teplota oleje a  
místnosti minimálně 18°C.

2  Kanystr před upotřebením i během práce pečlivě 
protřepte. Olej naneste rovnoměrně v dostatečné 
míře roztíračem nebo válečkem na olej na plochu 
5-10 m2 a nechte ho minimálně 15 minut vsáknout, 
suchá místa doolejujte. 

3  Po uvedené době působení stáhněte přebytečný 
olej gumovou stěrkou, odeberte ho nebo doplňte 
čerstvým olejem a rozetřete na další ošetřované 
plochy. Zbylý olej vyleštěte dosucha ručně nebo 
leštičkou se zelenou leštící vložkou. Na povrchu 
nesmí zůstat žádný olej – zbytky oleje případně 
vytřete dosucha utěrkou.

4  Nechte částečně zatvrdnout po dobu zhruba 8-12 
hodin a doleštěte povrch bílou leštící vložkou a 
nepatrným množstvím oleje (cca 100 ml na 15 m2). 
Přebytečný olej odstraňte utěrkami.  
Šetrný vstup na podlahu je možný po 24 hodinách. 
Během vytvrzování po dobu 4-7 dní nečistěte  
podlahu namokro. 


