Jak správně aplikovat...
Jestliže

je povrch velmi hladký, zdrsněte jej
brusným papírem o zrnitosti P180. Ujistěte se, že
dřevo je suché, zbavené nečistot a mastnoty.
Pro vyčištění dřeva doporučujeme použít
prostředku Wood Cleaner. Po skončení čistícího
procesu nechte dřevo schnout nejméně 8 hodin.

WOCA



Před použitím olej důkladně zamíchejte. Pomocí
štětce aplikujte olej v dostatečné míře pro
vytvoření rovnoměrného filmu.
Při teplotě cca 20°C ponechejte olej cca 20-30
minut vsakovat do dřeva. Pokud je to možné,
napomáhejte pronikání oleje broušením dřeva
brusným papírem o zrnitosti P320-400. Toto
broušení provádějte podélně ve směru let. Dřevo
musí být dostatečně zalito olejem. Touto
metodou docílíte rychlejšího vsakování oleje
a excelentně hebkého povrchu.
Poté setřete přebytečný olej z povrchu dřeva
měkkým bavlněným hadrem, který nepouští
vlákna. Nenechte uschnout přebytečný olej
na povrchu!
Povrch opatrně zaleštěte pomocí leštícího PADu
(např. jemného Scothbrite). Tímto dojde
k dokonalejšímu uzavření povrchu a vytvoření
houževnatého ochranného filmu.
U velmi savých povrchů opakujte proceduru
impregnace až do nasycení.
Nasycený a zaleštěný povrch nechte vyzrát
(vytvrdit) po dobu 24 hodin (20°C). V průběhu
vytvrzování zajistěte, aby nedošlo ke zmáčení
povrchu vodou.



Údržba

Worktop oil

– pro konečnou úpravu pracovních desek
interiérového nábytku
Worktop Oil je vyvinut pro neošetřené, nebo dříve
olejované, broušené dřevěné povrchy. Tento olej
vytváří na dřevu povrch, účinně odpuzující vodu
a nečistoty.
Pro tmavé druhy dřevin (mahagon, merbau, teak,
třešeň, atp.) je vhodné použít Worktop Oil
v provedení „přírodní“. Tato varianta dodává
tmavému dřevu měkký, zlatavý barevný tón.
Pro světlejší druhy dřevin (jasan, dub, buk, javor,
bříza a borovice) doporučujeme použít Worktop Oil
v provedení „bílý“. Tato varianta oleje zdůrazní
krásnou světlou barvu dřeva.

Varianty
Olej je standardně k dispozici v plechových obalech
o objemu 0,75 l v provedení „Natural“ („Přírodní“)
a „White“ („Bílý“).

Pro údržbu použijte Worktop Oil nebo Oil Mousse.
Údržbu doporučujeme provádět 4 x do roka, nebo
tak často, jak je to třeba. Před nánosem
údržbové vrstvy oleje, povrch pečlivě vyčistěte.
Doporučujeme použití přípravku Wood Cleaner,
omytí vodou a následné vysychání po dobu
8 hodin.

Nářadí
Štětec, váleček, příp. bavlněný hadr nepouštějící
vlákna. Pro „broušení pod olejem“ brusný papír
o zrnitosti P320-400. Pro zaleštění - bílý PAD.
Upozornění:
Riziko
samovznícení:
pro
zamezení
rizika
samovznícení je nezbytné aby olejem kontaminované
hadry byly namočeny vodou a následně uloženy
do uzavřené plechovky.
Výrobce:
WoodCare Denmark A/S
Havnevej 17, DK-9560 Hadsund Denmark
Tel.: + 45 99 58 56 00,
Fax: + 45 99 58 56 42

Worktop Oil
Balení: 0,75 l
Vydatnost:9 - 11m2/0,75 ltr.

