WOCA Tregulvolje
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FOR BEHANDLING AV ALLE TYPER TREGULV. GIR
VAKKER FARGE OG SMUSSAVSTØTENDE HINNE.
Produktbeskrivelse:
WOCA Tregulvolje Natur og Hvit/ekstra hvit brukes til å behandle
alle typer tregulv, massivt og laminert. Natur brukes vanligvis for
mørkt tre som (merbau, mahogni, teak, kirsebær etc.). Hvit og
ekstra hvit brukes typisk til furu, gran, Oregon pine etc.
Funksjon
WOCA Tregulvolje gir som grunnbehandling en silkematt,
skitt- og vannavvisende hinne på tregulvets øvre pore-system,
karakterisert ved at treverket er sikret en perfekt, optimal beskyttelse og finish. Samtidig
synliggjøres treverkets naturlige nyanser.
Med hvite pigmenter understrekes overflaten på lyse tresorter fordi oljen er pigmentert med
titandioksid.
WOCA Tregulvolje leveres i PE plastkanner med barnesikker kork, faremerking og full
brukerveiledning
Naturolje kan brukes direkte - hvit og ekstra hvit omrystes omhyggelig før bruk.
Tekniske Data

VOC
Rekkevne
PH
Egenvekt
Form
Holdbarhet
Sikkerhetsdatablad
Flammepunkt

Max 40g VOC/l. Grenseverdi for produktgruppen er 500g VOC. (Kat. A/i)
8-10 m²/liter (avhengig av tresort)
13-14
0.88 gk/l
Flytende
3 år i uåpnet emballasje
Ta kontakt med Gulvkompagniet AS
> 100

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. Oppbevares utilgjengelig for barn.
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
Brukerveiledning og rekkevne.
Bruk min.1l Tregulvolje til 10 m2 for til lyse tresorter (Furu, ask, etc.) og ca 1l. til 15 m2
på fete og harde tresorter (rekkevne avhenger av type tre, overflatens tilstand og metode).
Overflaten må være helt ren og helt tørr. Oljen påføres primært med en poleringsmaskin med
pad (manuell påføring kan ikke anbefales for arealer over 15 m2).
Gulvet må ikke vaskes de første syv dagene. Hold gangbaner dekket med papp eller med
gulvplater ved tung bruk. (Ikke bruk plast, den kan reagere med oljen).
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Utførelse.
Sørg for god ventilasjon og vernehansker. Filler og papir som har vært i berøring med
olje må oppbevares i / kastes i metallbeholdere p.g.a. risiko for selvantennelse. Oljen
legges ut med klut eller mopp. Etter 15 min. poleres oljen inn i treet enten manuelt med hvit
polerpad (F.eks. Doodle bug) eller med en poleringsmaskin påmontert hvit poleringspad. Påse
at treverket er fullstendig mettet.
NB! Alt overskytende olje tørkes av umiddelbart med bomullsfiller. Alle overflater
må være fri for overflødig / blank olje.
Etter 4-6 timer etterpoleres gulvet med hvit pad. Oljen blir herder i omtrent 24 timer og er
gjennomherdet etter 4 dager ved 20 ° C
Rengjøring og vedlikehold
For rengjøring og vedlikehold av oljebehandlet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder
som tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller
Trerens avhengig av graden av tilsmussing.
Det må etableres vedlikeholdsrutiner slik at gulvets beskyttende oljehinne opprettholdes. Når
gulvet begynner å vise tegns til slitasje må det behandles med vedlikeholdsolje slik at ikke
skitt og vann trenger ned i treverket. For nærmere opplysninger og vedlikehold se emballasjen
eller kontakt Gulvkompagniet AS.

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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