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Technický údajový list

Maintenance Gel (Pečující gel) je určený pro péči a údržbu naolejovaných
vnitřních dřevěných povrchů a podlah. Tento gel je rychleschnoucí a zanechává
atraktivní povrch odpuzující vodu a nečistoty. Maintenance Gel (Pečující gel) je
vhodný pro nábytek, kuchyňské pracovní plochy, podlahy a jiné vnitřní dřevěné
povrchy. Pro dosažení lepších výsledků jej lze také použít na továrně
naolejované / UV-naolejované povrchy.

• Zvláště vhodný pro UV-naolejované plochy
• Vynikající výsledky na továrně olejovaných plochách
• Zvyšuje odolnost ploch
• Jednoduchá aplikace jak pro ruční, tak i pro strojové ošetření 

Oblast použití
Pro péči a údržbu všech typů naolejovaného dřeva. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Použití
Je důležité, aby dřevo i gel měly teplotu alespoň 15°C, ideálně kolem 20°C, a aby vlhkost vzduchu byla
přibližně 50 %. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a
doba schnutí. Povrch důkladně očistěte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA,
namíchaným v poměru 1 díl čističe na 20 dílů vody. Potom omyjte čistou vodou. Po vyčištění nechte
pracovní povrch oschnout alespoň 8 hodin při 20°C.

Příprava

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem. 

V případě větší zrnitosti by bylo vhodné osmirkovat s použitím jemného brusného papíru nebo
lakovacího smirkového kotouče (z povrchu odstraňte veškerý brusný prach).

Naneste vhodné množství gelu na červený ruční kartáč WOCA a rozetřete po povrchu v tenké
rovnoměrné vrstvě. Pokračujte v leštění, dokud dřevo nebude vypadat nasáklé a povrch nebude mít
jednotný vzhled. Doporučujeme postupovat po malých plochách, protože gel je rychleschnoucí. Na
větších plochách (podlahy větší než 10 m²) je výhodné používat lešticí stroj. Okamžitě otřete vyleštěný
povrch čistým, suchým bavlněným hadrem nepouštějícím vlákna. Při přípravě se strojem je nutné
provést závěrečné leštění bavlněným hadrem pod tlumivým roztokem. Povrch nesmí vypadat vlhký a
na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný gel. Pokud dřevo ani po 4-6 hodinách nevypadá úplně
nasáklé, je vhodné ho přeleštit menším množstvím gelu než při prvním ošetření, ale při dodržení
stejného postupu. Před použitím povrchu počkejte 4-6 hodin. Během příštích 2-3 dnů zabraňte tomu,
aby se na dřevěný povrch dostala voda nebo nečistota.

Úprava

Při použití na olejovaném povrchu s ochranou proti UV záření zajistěte důkladnější závěrečné leštění k
odstranění veškerého přebytečného gelu.

Poznámka

Doba schnutí

Po vyčištění Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem): 8 hodin při 20°C.Doba schnutí

4-6 hodinLehké používání

2 - 3 dnyPlně vytvrzeno

Naolejovaný povrch by neměl být během prvních 2 až 3 dnů vystaven vodě, protože to může způsobit
skvrny a zabarvení. Vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu dobu
schnutí zkracuje. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužuje.

Poznámka
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

Složky rostlinného oleje, isoparafin, sušicí prostředek bez
obsahu kobaltu.

Báze

0,9-1,0 g/mlHustota

3 rokyTrvanlivost

+ 15-30°CTeplota nanášení

Cca 20 sViskozita:

Pravidelná údržba: 20-30 m²/tuba
Nově smirkované/neošetřené dřevo: 20-30 m²/L

Spotřeba

Přírodní, bílý, extra bílý a ořechověhnědýBarvy

Čistěte v terpentýnuČištění nářadí

+ 10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

Skladování

Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou
lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte
do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách,
následně zlikvidujte.

Bezpečnostní označení

Tento výrobek obsahuje max. 135 g VOC/L. Povolená
hodnota je 500 g VOC/L (kat. A/i).

TOL

200 ml.Balení

Schváleno pro potraviny
Certifikace pro vnitřní klima

Schválení

Údržba a související výrobky

Natural soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511025
Natural soap Spray (Mýdlo na olejované podlahy, ve
spreji), #510900

Týdenní čištění

Oil Refreshing Soap (Refresher), #511225Měsíční péče

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525Související výrobky

-Nářadí


