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

Preparing today for tomorrow

Narzędzia
Stosować polerkę jednotarczową z
zielonym/beżowym i białym padem,
wałek, szmatka bawełniana.
Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem
do oleju.
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Wskazówka bezpieczeństwa!
Szmaty nasączone olejem i pyłem
po szlifowaniu mogą ulec
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samozapaleniu.
Szmaty po wykorzystaniu spalić
lub nasączyć wodą i przechowywać
w szczelnie zamkniętym pojemniku,
po czym utylizować.

Olej Majster idealnie nadaje się do surowych, ługowanych

powierzchnie olejować etapami po 10-15 m2 / i pozostawić

lub świeżo przeszlifowanych podłóg drewnianych.

do wchłonięcia na min. 15 – 20 minut; uzupełniać olej w

Olej Majster zalecany jest szczególnie tam, gdzie wymagane

suchych miejscach.

są krótkie czasy schnięcia. Olejowanie należy prowadzić

3.

polerką jednotarczową.

nadmiar oleju lub przenieść na dalszą część podłogi.

Olej naturalny można stosować do wszelkich gatunków

Następnie powierzchnię wypolerować polerką jednotarczową

drewna; wzmacnia i ożywia naturalną barwę drewna, zaś do

z zielonym padem. Po wypolerowaniu na powierzchni nie

jasnych gatunków drewna polecamy olej Majster biały, który

może pozostawać nadmiar oleju – w razie potrzeby wytrzeć

rozjaśnia powierzchnię nadając jej efekt bieli szorowanej.

szmatą do sucha.
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Nieobrabiane drewno należy przeszlifować drobnym

Po upływie czasu wchłaniania ściągnąć i zebrać

Po upływie czasu utwardzania ok. 6 h dodatkowo

papierem (ziarnistość 100 - 120). Dokładnie zmyć podłogę

wypolerować powierzchnię białym padem niewielką ilością

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

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

olejowaniem podłoga musi być całkowicie czysta i sucha. Max

umiarkowanie korzystać po 12 godzinach.

wilgotność drewna 12%. Temperatura oleju i otoczenia 18ºC.

W okresie utwardzania 36 – 48 godzin nie przecierać podłogi

2.

na mokro

Pojemnik starannie wymieszać przed nanoszeniem;

również mieszać w trakcie - dotyczy oleju białego. Nanieść
obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem / duże
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