Gruntowanie i konserwacja

WOCA

drewna na zewnątrz

KONSERWACJA
Łatwy sposób
zmywania i pielęgnacji
drewna na zewnątrz…
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Olej Exterior jest stosowany do gruntowania i konserwacji drewna
na zewnątrz, nadając powierzchniom drewnianym odporność na
wodę i brud. Olej podkreśla usłojenie drewna jak też nadaje drewnu złote odcienie. Wszystkie oleje posiadają ﬁltr UV.
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Płukanie
Zmyć drewno obficie wodą, jeśli jest taka możliwość to
wykorzystać wąż ogrodowy.
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Zmywanie
Następnie zmieszać zmywacz Exterior z wodą w stosunku 1:2
i nanieść roztwór obficie na powierzchnię pędzlem nylonowym
w postaci równomiernej warstwy. Pozostawić do zadziałania na
2-5 minut i gruntownie przeszorować szczotą. W przypadku
uporczywych osadów powtórzyć obróbkę. Na koniec spłukać
porządnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
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Gruntowanie
Przed zastosowaniem oleju Exterior zalecamy gruntowanie olejem
Primer WOCA. Nanoszenie aplikatorem WOCA , pędzlem lub
wałkiem. Zaczynać od końca; nanosić równomiernie wzdłuż słojów
drewna w sposób zapewniający nasycenie.

ZMYWANIE
LUB ODŚWIEŻANIE

Przed olejowaniem olejem Exterior pozostawić do wyschnięcia na
24 h.

ZMYWACZ EXTERIOR

Nanoszenie
Nanosić tylko przy suchej pogodzie; unikać gorąca i światła
słonecznego. Przed nanoszeniem olej dokładnie wymieszać
przez potrząsanie. Olej nanosić aplikatorem WOCA, pędzlem lub
wałkiem w postaci cienkiej, równomiernej warstwy.

GRUNTOWANIE
OLEJ EXTERIOR

Zalecamy pracę na małych powierzchniach; zaczynać od końca.

PIELĘGNACJA
I WŁAŚCIWE UTRZYMANIE
PRIMER EXTERIOR – OLEJ EXTERIOR
Floors

Indoor

Outdoor

Kompletny system. Kompletna oferta obejmująca produkty do pielęgnacji powierzchni drewnianych: obróbka wstępna, gruntowanie,
zmywanie, pielęgnacja.
WOCA to wiodąca ﬁrma w dziedzinie obróbki powierzchni niezależnie od tego czy są to podłogi
czy też elementy drewniane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Witamy Państwa w Świecie,
w którym w sposób naturalny i wzorcowo wprowadzane są estetyczne ulepszenia.
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Tak pracujesz prawidłowo…
Zmywanie i gruntowanie

Gruntowanie i pielęgnacja

drewnianych tarasów

mebli ogrodowych z drewna
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UWAGA!
Groźba samozapalenia:
Szmaty nasączone olejem
i ewentualnie pyłem po
szlifowaniu mogą ulec
samozapaleniu. Dlatego
jest ważne, aby szmaty /
pył po szlifowaniu spalić lub
nasączyć wodą i zamknąć w
szczelnym pojemniku, po czym
zutylizować.

Powierzchnia tarasu jest nadzwyczaj narażona na działania
atmosferyczne. Taras z biegiem czasu staje się szary i popękany.
Firma WoodCare Denmark opracowała różne produkty do
zmywania i pielęgnacji na wolnym powietrzu. Zmywacz WOCA
Exterior oczyszcza mocno zabrudzone powierzchnie i usuwa osady
alg bez uszkadzania olejowanej powierzchni.

Olej WOCA Exterior służy również do gruntowania i pielęgnacji
drewnianych mebli ogrodowych. Olej nadaje drewnu odporność
jak też intensywną barwę i strukturę. Olej posiada skuteczną
ochronę przed promieniami UV jak też jest odporny na grzyby.
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Zmywanie
Zmieszać zmywacz Exterior z ciepłą wodą w stosunku 1:2 i
nanieść obﬁcie pędzlem nylonowym. Pozostawić do zadziałania na
20-30 minut a następnie przeszorować szczotką. W razie potrzeby
powtórzyć czynności. Spłukać obﬁcie wodą. Narzędzia umyć wodą.
Pozostawić do całkowitego wyschnięcia, sterczące włókna drewna
usunąć papierem ściernym.
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Nanoszenie
Olejowanie prowadzić przy suchych warunkach pogodowych, nie
przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub wysokich
temperaturach. Przed nanoszeniem olej należy gruntownie
wymieszać. Nanosić pędzlem w postaci cienkiej warstwy. Zaleca
się zawsze pracować na małym odcinku, zaczynając od drewna
ciętego poprzecznie.

Zmywacz można stosować również do wyrobów z kamienia i
płytek.
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Zmywanie
Drewno gruntownie zmoczyć wodą. W ramach możliwości
wykorzystać wąż ogrodowy.
Następnie mieszać zmywacz Exterior z wodą w stosunku 1:2 i
nanosić pędzlem WOCA Silicum (lub zwykłym nylonowym). W
przypadku mocno zabrudzonych powierzchni zmywacz można
stosować w postaci nierozcieńczonej. W razie potrzeby powtórzyć
obróbkę. Spłukać wodą, a ewentualne resztki osadów usunąć
szczotką.
Przed olejowaniem pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 h
(powierzchnia musi być całkowicie sucha). Narzędzia umyć wodą.

2

Nanoszenie
Olejowanie prowadzić tylko przy suchej pogodzie i nie przy
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
Olej dokładnie wymieszać przed nanoszeniem. Nanosić
równomiernie aplikatorem WOCA lub pędzlem zapewniając
nasycenie. Zaczynać od miejsc poprzecznych.
Uwaga: W stanie mokrym olej ma barwę kremową.
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Polerowanie uzupełniające
Po max 5 minutach zebrać ewentualny nadmiar oleju czystą
szmatą bawełnianą, przy tym zwrócić uwagę szczególnie na
połączenia drewna i miejsca ryﬂowania.
Powtórzyć czynności, jeśli drewno wydaje się nienasycone. Po
wyschnięciu powierzchnię można dodatkowo wypolerować polerką
jednotarczową z padem. W ten sposób powierzchnia staje się
szczególnie odporna.
Zanim olej całkowicie utwardzi się, może upłynąć 24 do 48 h
zależnie od pogody i temperatury.

Uwaga: W stanie mokrym olej ma barwę kremową.
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Polerowanie uzupełniające
Po 5 minutach suchą szmatą zebrać nadmiar oleju.
W przypadku bardzo chłonnego drewna powtórzyć czynności.
Wypolerować białym padem w celu wygładzenia i uszczelnienia
powierzchni. W ten sposób drewno staje się nadzwyczaj
odporne. Olej utwardza się po 24 do 48 h zależnie od warunków
pogodowych i temperatury. W tym czasie chronić przed wodą.

