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Olej Kolor chroni i barwi w jednym cyklu roboczym.

Można go stosować do nowych lub przeszlifowanych podłóg                                              

z drewna lub korka. 

Olej Kolor zabezpiecza drewno przed zabrudzeniami i nadaje 

powierzchni odpowiednią barwę. Zalecany zwłaszcza do; 

dębu, jesionu, świerku, modrzewia, sosny, teaku i korka.

W celu uzyskania równomiernego wybarwienia zalecamy 

wstępne zagruntowanie Olejem pielęgnacyjnym takich 

gatunków drewna jak; buk, świerk czy sosna. 

Dalszą obróbkę można prowadzić po ok. 1 godzinie. 

1. Nieobrabiane drewno należy przeszlifować drobnym 

papierem (ziarnistość 100 - 120).  Następnie przemyć podłogę 

Intensywnym zmywaczem (125 ml na 5 l ciepłej wody ). Przed 

olejowaniem podłoga musi być całkowicie czysta i sucha. 

Max wilgotność drewna 12% i temperatura otoczenia min 

18ºC. Dla uzyskania równomiernego wybarwienia zaleca się 

powierzchnię zagruntować Olejem pielęgnacyjnym w kolorze 

naturalnym. Max czas działania: 1 godz.

2. Olej dokładnie wymieszać i czynić to regularnie 

podczas olejowania. Nanosić obficie i równomiernie pędzlem 

lub wałkiem i pozostawić do wchłonięcia na min 20 minut; 

uzupełniać olej w suchych miejscach. 

3. Wetrzeć olej ręcznie lub polerką z zielonym padem 

do momentu, aż drewno będzie w pełni nasycone. Następnie 

ściągnąć i zebrać nadmiar oleju.  Podłogę wypolerować 

zielonym lub brązowym padem do sucha. Na powierzchni 

nie może pozostawać nadmiar oleju – w razie potrzeby 

wytrzeć szmatą do sucha.

4. Po upływie czasu utwardzania ok. 6 h dodatkowo 

wypolerować powierzchnię białym padem z niewielką ilością 

oleju (ok. 100 ml na 15 m2) i wypolerować do sucha. 

Można umiarkowanie chodzić po 24 godzinach.  

W okresie utwardzania 72 godzin nie przemywać podłogi 

na mokro. 

Narzędzia

Polerka z zielonym/brązowym 
i białym padem, wałek i szmata 
bawełniana.

Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem 
do oleju. 

Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem i pyłem

po szlifowaniu mogą ulec 

samozapaleniu.

Szmaty po wykorzystaniu spalić 

lub nasączyć wodą i przechowywać 
w szczelnie zamkniętym pojemniku, 
po czym utylizować. 

Tak pracuje się poprawnie… 
 Olej Kolor WOCA
- olejowanie drewnianych podłóg


