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COMMERCIAL OIL
OPIS PRODUKTU
Commercial Oil to olej przeznaczony do drewnianych podłóg o dużej intensywności eksploatacji,
które wymagają głębokiego oczyszczania i olejowania w jednym procesie roboczym. Produkt
jest szybkoschnący, dlatego idealnie nadaje się do
stosowania np. na lotniskach, dworcach kolejowych i
w innych obiektach publicznych, gdzie nie ma moż-

liwości zamknięcia danego obszaru na dłuższy czas.
Commercial Oil głęboko myje i pielęgnuje drewno,
pozostawiając powierzchnię zakonserwowaną i wodoodporną.
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Do mycia, olejowania i pielęgnacji uprzednio olejowanych drewnianych podłóg.

nformacja o wyrobie
Wydajność: 100 m2/L
Opakowanie: 5 L

Do drewna olejowanego
do wnętrz

Nadaje się do regularnej konserwacji olejowanych podłóg drewnianych w pomieszczeniach narażonych na intensywny ruch.

Łatwy w użyciu i szybkoschnący
2 godz.

Czas schnięcia: 2 godz. w temp. 20°C. Commercial Oil należy stosować 2-4 razy w roku
lub zgodnie z potrzebami.

Łatwy w aplikacji
aplikacja

Można nakładać za pomocą maszyny polerskiej. Olej charakteryzuje się dobrą płynnością
i jest łatwy w aplikacji.

Do obiektów o dużym natężeniu ruchu

Intensywna
eksploatacja

Produkt przeznaczony do szybkiej obróbki
podłóg w przestrzeniach publicznych o
dużym natężeniu ruchu, np. na lotniskach i
dworcach kolejowych.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
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.
Jeśli powierzchnia jest bardzo brudna i zaplamiona, zalecamy jej
umycie preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner zmieszanym z
wodą w proporcji 1:20 przy użyciu maszyny polerskiej z zielonym
padem przed pierwszym zastosowaniem Commercial Oil.

Uwaga!
Jeśli zmoczone olejem ścierki/pady nie zostaną prawidłowo zutylizowane, mogą ulec samozapłonowi. Niezwłocznie po wykorzystaniu należy je więc zamknąć w szczelnym pojemniku z wodą i w
nim przechowywać do czasu odpowiedniej utylizacji.
Konserwacja i czyszczenie
Do regularnego mycia stosować WOCA Master Soap, #511055A,
np. co drugi lub trzeci dzień. Przestrzegać wskazówek dozowania
na etykiecie. Mydło nadaje się do używania w maszynach do
mycia podłóg. Commercial Oil należy stosować 2-4 razy w roku
lub zgodnie z potrzebami.

APLIKACJA
1

Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik.

2

Stosować ok. 100 ml oleju Commercial Oil na 10-20 m².
Nakładać za pomocą maszyny polerskiej z zielonym padem.
Polerować starannie, by olej dobrze wniknął w pory drewna.
Kontynuować, aż drewnobędzie wydawać się nasycone, a
powierzchnia uzyska jednolity wygląd. Po ukończeniu pracy
podłoga nie możewyglądać na mokrą.

Użytkowanie powierzchni można rozpocząć po 2 godz. schnięcia
w temperaturze 20°C. W ciągu pierwszych 24 godz., tj. w okresie,
w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na
kontakt z wodą ani jej myć.
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