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Kartę danych technicznych

Olej Diamond można stosować zarówno do ręcznego jak też maszynowego
olejowania podłóg drewnianych. Nadaje podłodze wysoką odporność na
zużycie. Ze względu na niską zawartość rozpuszczalnika - poniżej 1% - idealnie
chroni powierzchnię przed brudem i wodą. Do olejowania większych
powierzchni zaleca sie korzystanie z polerki jednotarczowej.

• Do wszelkich podłóg z drewna
• Nie przyjmuje wody
• Duży udział cząstek stałych
• Nadzwyczaj odporna powierzchnia
• Szybko schnie

Zakres zastosowań
Olej Diamond naturalny lub biały zalecany jest do olejowania podłóg drewnianych.

Sposób stosowania
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°
C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z
uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
Podłogi powinny być wolne od zanieczyszczeń, tłuszczu, wosku i pyłu po szlifowaniu. Zmyć podłogę
Intensywnym zmywaczem zmieszanym z wodą w stosunku 1:40. Pozostawić podłogę do całkowitego
wyschnięcia.

Przygotowanie

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu,
by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Przed olejowaniem mocno potrząsać pojemnikiem w celu wymieszania zawartości. Pojemniki o
różnych numerach partii należy razem wymieszać aby uniknąć ewentualnej różnicy barwy Olej
nakładać wałkiem z krótkim włosiem w postaci równej warstwy, duże powierzchnie olejować etapami
po 5-10 m2. Pozostawić na 5-10 minut do wchłonięcia. Jeśli pojawią się miejscowo suche plamy nałożyć
więcej oleju. Polerką jednotarczową z beżową wkładką polerować powierzchnię do momentu aż
uzyska nasycony wygląd. Następnie usunąć ewentualny nadmiar oleju szmatą bawełnianą podłożoną
pod suchy pad. Postępować dalej w ten sam sposób aż do zaolejowania całej powierzchni. Po
wypolerowaniu powierzchnia powinna wyglądać jednolicie a na powierzchni nie powinien
pozostawać nadmiaru oleju.
Jeśli powierzchnia ma być jedwabisto-matowa, doolejować podłogę olejem Diament w ilości 100 ml
na 10 m2. Doolejowanie należy przeprowadzić w ciągu 6-12 godzin po pierwszym olejowaniu. Olej
należy dokładnie wetrzeć w podłogę a następnie usunąć z powierzchni wszelki nadmiar oleju.

Aplikacja

Czas schnięcia

6-12 godz. w temp. 20°CCzas schnięcia przed
drugą aplikacją

24 godz. w temp. 20°CCzas schnięcia

Ok. 3 dni w temp. 20°CCałkowite utwardzenie

W okresie utwardzania - około 3 dni -nie zmywać podłogi wodą, zależnie od temperatury powietrza i
wilgotności. Po upływie okresu utwardzania zmyć podłogę mydłem naturalnym lub olejowym, które
dodatkowo chroni pozostawiając warstewkę ochronną na powierzchni.

Uwaga
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się
na gruntownych badaniach
laboratoryjnych i praktycznym
doświadczeniu. Jako że warunki
aplikacji często znajdują się poza
naszą kontrolą, gwarancja WOCA
Denmark obejmuje wyłącznie
jakość samego preparatu. WOCA
Denmark A/S nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie
nieprawidłowego stosowania i
obchodzenia się z produktem.
Preparat można w zasadzie uznać
za półprodukt, ponieważ efekt
jego stosowania jest zależny od
konstrukcji, stanu i uprzedniej
obróbki podłoża, temperatury,
wilgotności powietrza, metody
nakładania itp. WOCA Denmark A/
S zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian do produktu
oraz podanych informacji bez
uprzedniego powiadomienia.
Niniejsza etykieta/informacja o
produkcie zastępuje wszystkie
poprzednie wersje. 

Kontakt
Dane techniczne

 Składniki olejów roślinnych, pigmenty (biały).Baza

0,9-1,1Gęstość

>99%Zawartość suchej masy

15-30˚CTemperatura aplikacji

20-25 m2/LWydajność

9 kolorówKolory

Narzędzia można myć WOCA Rozcieńczalnik oleju. Czyszczenie narzędzi

Od +10 do +25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na
działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania
słonecznego). Chronić przed mrozem.

Przechowywanie

Produkt zawiera maksymalnie 6 g VOC/l. Wartosc
graniczna wynosi 500 g VOC/l (kat. A/i).

LZO

1 L i 2,5 LOpakowanie

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mydło do podlóg olejowanychMycie – raz w tygodniu

Mydło olejowePielęgnacja – raz na
miesiąc

Olej pielęgnacyjny
Pasta pielęgnacyjna

Pielęgnacja

Intensywnym zmywaczemProdukty uzupełniające

Wałek malarski i szmaty bawełniane.Narzędzia


