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Technický údajový list

Maintenance Oil Diamond Active (Pečující olej Diamond Active) použijte pro
maximální péči a údržbu olejovaných dřevěných podlah. Tento exkluzivní
extrémně tuhý olej pro údržbu se slabým zápachem je vyroben z těch
nejkvalitnějších surovin, které jsou prospěšné pro vás i vaší olejovanou podlahu.
Kromě toho, že se velmi snadno používá a zajišťuje minimální produkci odpadu,
tento olej pro údržbu dodává dřevu přirozený, hřejivý vzhled a zvyšuje odolnost
proti skvrnám a nečistotám, díky jedinečné hyper technologii. Maintenance Oil
Diamond Active (Pečující olej Diamond Active) je vhodný na olejované podlahy
jak pro ruční, tak i strojní použití.

• Odolný vůči tekutinám, jako je voda, káva, čaj a červené víno 
• Odolný vůči poškrábání a potřísnění
• Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný povrch
• Certifikát IBR

Oblast použití
Pro olejované povrchy.

Použití
Je důležité, aby teplota výrobku, místnosti i podlahy byla mezi 15°C až 30°C a vlhkost vzduchu přibližně
50 %. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy
zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Povrch musí být zbaven špíny, mastnoty a vosku.
Podlahu umyjte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA a nechte vyschnout po dobu
minimálně 8 hodin nebo dokud není zcela suchá.

Příprava

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Nádobu s Maintenance Oil Diamond Active (Pečujícím  olejem Diamond Active) důkladně protřepejte, a
to jak před, tak i během používání. Na každé 4 m² podlahy naneste asi 1 dl oleje pomocí kotouče,
válečku s krátkými štětinami (3-4 mm) nebo na větších plochách pomocí lešticího stroje s bílým nebo
béžovým lešticím kotoučem. Ujistěte se, že dřevo je dobře nasáklé olejem. Pokračujte v leštění, dokud
dřevo nebude vypadat nasáklé a povrch nebude mít jednotný a rovnoměrný vzhled. Před
pokračováním k dalšímu úseku podlahy odstraňte přebytečný olej pomocí kusu čisté bavlněné látky,
která nezanechává vlákna. Na povrchu nesmí zůstat vlhká místa ani žádný přebytečný olej. Pokračujte
podle výše uvedeného postupu až do ošetření celé podlahy. Pokud je podlaha leštěna lešticím strojem,
může být s opatrností používána po 4 hodinách schnutí při 20°C. Při ručním leštění může být podlaha s
opatrností používána po uplynutí přibližně 24 hodin.

Úprava

Doba schnutí

4 hodiny při 20°CDoba schnutí při strojním
leštění

24 hodin při 20°CDoba schnutí při ručním
leštění

48 hodin při 20°CPlně vytvrzeno

Nevystavujte podlahu vodě ani ji nečistěte během prvních 48 hodin, kdy olej vytvrzuje.Poznámka
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

Složky rostlinného olejeBáze

0,90 g/mlHustota

Přibližně 70 %Obsah sušiny

3 rokyTrvanlivost

+ 15-30°CTeplota nanášení

40-50 m²/LSpotřeba

Přírodní a bílýBarvy

Solvent (Ředidlo) WOCA nebo terpentýn.Čištění nářadí

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte nad bodem mrazu.

Skladování

Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou
lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte
do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách,
následně zlikvidujte.

Bezpečnostní označení

Tento výrobek obsahuje max. 100 g VOC/L. Povolená
hodnota je 500 g VOC/L (kat. A/i).

TOL

2,5 L a 5 LBalení

EN 71-3:2013Migrační test
nežádoucích materiálů

Dánská klasifikace pro vnitřní použití
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Schválení

Údržba a související výrobky

Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010Týdenní čištění

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511210Měsíční péče

Diamond Oil Active (Olej Diamond Active), #215025Opětovné olejování

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525Související výrobky

Váleček, vlas 4 mm, #88004
Rukojeť natíracího válečku, 25 mm, #599650
Teleskopická tyč, #599651

Nářadí


