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WOCA Olej s voskem 
 
WOCA Olej s voskem je vhodný na ruční nebo strojní olejování dřevěných povrchů. Olej zajišťuje 
extrémně odolný povrch pokrytý ochrannou vrstvou. WOCA Olej s voskem je vhodný jako základní 
úprava všech nedokončených, nových nebo nově zbroušených dřevěných povrchů v interiéru nebo 
jako finální nátěr na WOCA Olej Colour. Na větší plochy doporučujeme strojní zapracování.  
 
Příprava:  
 
Dřevěný povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti 100-120. Před aplikací oleje musí být podlaha 
úplně suchá a zbavená nečistot a mastnoty. Doporučená vlhkost dřeva je max. 12%. Teplota oleje, 
podlahy a v pokoji by měla být mezi 15°C-35°C. Během aplikace a schnutí dostatečně větrejte.   
 
Návod k použití:  
1. Podlahu vytřete 125 ml WOCA Intenzivního čističe smíchaném s vodou v poměru 1:40. Před 
aplikací oleje musí být podlaha úplně suchá.  
2. Nádobu s olejem důkladně promíchejte, míchejte i během nanášení. Nádoby z různých šarží 
smíchejte už před aplikací, aby nebyly vidět barevné rozdíly.  
3. Nanášejte tenkou vrstvu válečkem s krátkým vlasem. Nechte olej 20 minut působit.   
4. Olej zapracujte bílým nebo béžovým padem pomocí ručního držáku na pad nebo podlahářské 
brusky, dokud nebude povrch dostatečně nasycený a sjednocený.  
5. Podlahu nechte schnout 8 - 10 hodin.  
6. Pokud je to nezbytné, naneste i druhou vrstvu (viz bod 3-5).  
7. Nářadí vyčistěte WOCA Ředidlem.  
8. Podlahu můžete lehce užívat následující den, olej je dostatečně vytvrzený po 3 dnech v závislosti 
na podmínkách v interiéru. Podlahu nevytírejte, dokud olej úplně nevytvrdne.  
9. Po úplném vytvrzení podlahu vytírejte WOCA Mýdlem na dřevěné olejované podlahy nebo WOCA 
Refresherem, které na povrchu vytváří ochrannou vrstvu.  
 
Údržba:  
Pravidelné čištění: WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy nebo WOCA Refresher. V případě 
potřeby přeolejujte WOCA Olejem s voskem nebo WOCA Pečující pastou.  
 
Nikdy nezapomeňte nejdříve otestovat výrobek na malé ploše, abyste tak zkontrolovali jeho reakci na 

dřevěný povrch.  

Firma WoodCare Denmark nenese žádnou zodpovědnost za nechtěné použití, poškození nebo úrazy 

způsobené požitím tohoto výrobku. V takovém případě postupujte podle příslušných pokynů.  

Upozornění: Vzhledem k nebezpečí samovznícení je důležité namočit použité hadry do vody a 

zlikvidovat je v dobře uzavřené nádobě.   

Skladování: Skladujte mimo dosah dětí. Nevystavujte teplu (např.: slunečnímu záření). Chraňte před 

mrazem.  

Likvidace: Předejte tento produkt a jeho obal místnímu zařízení s uložištěm pro chemický odpad.  


