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Med Diamond Active Plejeolie er dit oliebehandlede trægulv sikret den
ypperste pleje og vedligeholdelse. Denne eksklusive, lugtsvage og ekstrem
stærke plejeolie er nemlig fremstillet af råvarer af absolut højeste kvalitet til stor
gavn for både dig og dit olierede gulv. Udover en utrolig nem arbejdsgang
med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme
glød og øger resistensen mod pletter og spild via en unik hyper cross linking
teknologi. Diamond Active Plejeolie er velegnet til både manuel og maskinel
påføring på olierede gulve.

•
•
•
•

Høj resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
Hårdfør over for ridser og mærker
Giver træet en flot, åndbar overflade
Indeklimagodkendt

Anvendelsesområde
Til olierede overflader.

Anvendelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C, samt
en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimal være 12 %. Sørg for god ventilation i
rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen skal være fri for snavs, fedt og voks. Vask
gulvet med Trip Trap Intensiv Trærens og lad gulvet tørre mindst 8 timer eller til det er helt tørt.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets
forenelighed.

Behandling

Ryst dunken med Diamond Active Plejeolie omhyggeligt, både før og under brug. Påfør ca. 1 dl olie
pr. 4 m² gulv med pad, korthåret malerrulle (3-4 mm) eller evt. polermaskine med hvid eller beige
pad på lidt større arealer. Sørg for at olien bliver poleret godt ned i træet. Fortsæt poleringen til træet
virker mættet og gulvfladen fremstår jævn og ensartet. Fjern overskydende olie med rene, fnugfrie
bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Gulvet må herefter ikke virke vådt, og der må
ikke ligge overskydende olie tilbage. Fortsæt efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
Ved maskinpolering kan gulvet tages forsigtigt i brug efter 4 timers tørretid ved 20°C. Ved manuel
polering kan gulvet tages forsigtigt i brug efter ca. 24 timer.

Bemærk

Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.

Tørretid
Tørretid ved maskinel
polering

3-4 timer ved 20°C

Tørretid ved manuel
polering

24 timer ved 20°C

Let anvendelse

3-4 timer ved 20°C

Gennemhærdet

3 dage ved 20°C.

Vi anbefaler

Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 48 timer, hvor olien hærder.
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Teknisk data
Massefylde

0.90-0.95 g/ml.

Tørstofindhold

70-75%

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Viskositet

15-20 Sek. DIN Cup 4

Rækkeevne

40-50 m²/L

Farver

Natur, Hvid

Rengøring af værktøj

Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må
ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol.
Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

VOC

Dette produkt indeholder max. 100 g VOC/l.
Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).

Emballage

1, 2.5

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Natural Soap, #511010

Månedlig pleje

Oil Refreshing Soap, #511210

Genoliering

Diamond Oil Active, #215025

Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for
WOCA Denmarks kontrol, kan
vi ikke garantere andet end
produktets kvalitet. WOCA
Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet
betragtes som halvfabrikata,
da resultatet er afhængigt
af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre produktet samt
de opgivne data. Denne label/
produktbeskrivelse erstatter alle
tidligere versioner.

