WOCA Colour Oil
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FOR INNFARGING AV ALLE TYPER TREGULV.
FARGER OG BEHANDLER I ÈN OPERASJON:
Produktbeskrivelse:
WOCA Colour oil gir dyp innfarging på alle typer treverk på
en rask og enkel måte. Produktet kan brukes alene eller
primært som en underlagsbehandling før etterbehandling
med lakk eller hardvoksolje. WOCA Colour Oil finnes i 12
ulike fargevariantersom i tillegg kan de kombineres slik at
fargeutvalget i utgangspunktet er uendelig.
Påføring og bruk
Produktet passer for eik, ask, gran, lerk, furu og teak, samt kork. Oljen fremhever den naturlige
trestrukturen og gir en overflate som er lett å vedlikeholde. For å oppnå et ensartet resultat,
er det anbefalt å prime bøk, gran og furu med Vedlikeholdsolje. Etter grunning, la tørke i ca.
1 time.
1. Gulvet bør være nyslipt og avsluttet med med korn 100-120. Rengjør med 125 ml Wood
Cleaner blandet med 5 liter vann. Overflaten må være helt ren, tørr og fri for fett før påføring
av Colour Oil. Maksimal fuktighet i treet 12%, olje og romtemperatur på minst 18 ° C.
2. Rist beholderen med Colour olje før og under påføring. Påfør oljen i et jevnt lag på et
areal på ca. 5 kvm med en korthåret rulle. La gulvet absorbere oljen i ca. 20 min. evt. arbeid
oljen ned i treverket med en hvit eller beige pad enten manuelt eller ved større flater med en
poleringsmaskin. Polèr i ca. 15 min. eller inntil gulvet er mettet med olje.
3 OBS! Dersom det finnes overskytende olje på overflaten må dette fjernes med klut eller papir
evt skrapes over på neste seksjon som skal oljes. Polèr til slutt med hvit poleringspad og med
lofri bomullsklut under poleringsmaskinen.
4 Oljen er forhåndsherdet etter ca. 6 timer ved en romtemperatur på 20 ° C og helt herdet
etter 72 timer. Hvis en dypere innfarging er nødvendig, kan det ferdige gulv polères med 100
ml Colour Oil til 10 kvm gulv. Dette gjøres etter forhåndsherdingen og oljen må poleres nøye
inn i gulvet slik at det ikke finnes produktrester på overflaten. Dekk gangsoner med dekkepapp
i 72 timer. Ikke utsett gulvet for vann i løpet av herdetiden.
Verktøy
En poleringsmaskin med hvit poleringspad, rulle og bomullskluter.
Rengjør verktøyet med løsemiddel.
NB !!
Fare for selvantennelse! På grunn av risikoen for selvantennelse er det viktig at
slipestøv og oljefuktede kluter er dynket i vann og legges i en tett lukket beholder
etter bruk.
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Tekniske Data

Emballasje
Rekkevne
Farger

Egenvekt
Form
Holdbarhet
Sikkerhetsdatablad

1 og 2,5 liter kanner
8-10 m²/liter (avhengig av tresort)
Light Brown, Brazil Brown, Red
Brown, Rhode Island Brown, Castle
Grey, Extra White, Walnut, Black, Extra Grey, Bordeaux, Cream, Brandy
and Antique.
1,1 kg/l
Flytende
2 år i uåpnet emballasje
Ta kontakt med Gulvkompagniet AS

Anbefalinger
Mest varig resultat oppnås dersom oljen etter påføring pålegges et par strøk med oljelakk for
mørke farger og vannlakk for lyse farger. Dette gir et vedlikeholdfritt gulv og man unngår at
pigmenteringen i gangbaner og vaskesoner etter hvert avtar pga. slitasje.
De gjengitte fargeprøver er kun veiledende. Innfarging avhenger av typen treverk, mengden
olje og påføringsmetode. For en korrekt fargeprøve må denne settes på det aktuelle gulvet.
Lagring
Lagring bør skje tørt og frostfritt, ikke for varmt eller i direkte sollys. Rist omhyggelig før bruk.
Påse at alt evt. bunnfall er oppløst før bruk.
Miljø
Avfall: Tomme kanner kastes i vanlig avfall/plastgjenvinning. Skyll gjerne kannen før den
avhendes. Produktrester leveres godkjent mottak for destruksjon av kjemisk avfall.
Produktet er under kontinuerlig laboratorietesting av både råvarer og ferdigvarer og er godkjent
av Institutt for Baubiologi (IBR) for bruk i hjemmet
Rengjøring og vedlikehold
For rengjøring og vedlikehold av oljet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder som
tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller Trerens
avhengig av graden av tilsmussing.

Alle anbefalinger og teknikker gitt i dette datablad er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme.
Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til en hver tid gjeldene lokale forskrifter og forhold. Produsenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han
besitter et til en hver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning.
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