Regularne zmywanie
Mydło do podłóg, naturalne idealnie nadaje się do zmywania i pielęgnacji powierzchni olejowanych lub woskowanych. Jest to produkt wykonany w specjalnej technologii, o wysokiej jakości, który
ze względu na swoje pielęgnacyjne właściwości szybko nasyca pory
drewna. To powoduje, że powierzchnia jest dobrze zabezpieczona
przed zabrudzeniami i cieczami.

Easy and effective. Naturally

PROSTY SPOSÓB

Białe mydło jest przeznaczone do powierzchni olejowanych na biało,
zaś naturalne – do tych obrabianych olejem naturalnym lub Kolor.
Gotowe do użytku mydło w rozpylaczu ułatwia pielęgnację olejowanych blatów, stołów, mebli, drzwi, paneli, chodów, podłóg, itp.

MYCIA I PIELĘGNACJI
BLATÓW KUCHENNYCH
I MEBLI…

1. Przed nanoszeniem dobrze wymieszać pojemnik przez potrząsanie.
2. Rozpylić mydło naturalne na powierzchnię.
3. Następnie delikatnie wytrzeć powierzchnię szmatką bawełnianą.
Rada: Uporczywe plamy dają się usuwać Odplamiaczem WOCA lub
Intensywnym zmywaczem WOCA.

Zmywanie
• Mydło do podłóg olejowanych,
naturalne w rozpylaczu

406100PL-10

Sprzedający:

Pielęgnacja i utrzymanie
•
•
•
•
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Intensywny zmywacz
Mydło Basic
Olej do blatów kuchennych
Pianka olejowa

Jak to się robi…

Easy and effective. Naturally

Pierwsza pielęgnacja olejem do
blatów kuchennych WOCA

Pierwsza pielęgnacja
mydłem Basis WOCA

Olej do blatów kuchennych nadaje się zarówno do surowych, olejowanych lub względnie przeszlifowanych powierzchni z drewna. Powoduje,
że powierzchnia drewna staje się wytrzymała, wodoodporna i nie brudzi
się. Olej do blatów natur podkreśla kolorystykę drewna i jej naturalne
usłojenie; olej natur polecany jest do ciemnych gatunków takich jak: mahoń, merbau, wiśnia. Do jasnych gatunków drewna takich jak jesion, dąb,
buk, klon, brzoza, sosna, itp. polecany jest olej do blatów biały; nadaje
powierzchni jasny wygląd.

Mydło Basis szczególnie nadaje się do zmywania twardych gatunków
drewna, jak dąb, buk, jesion. Mydło nie odbarwia drewna i nasyca jego
włókna. Mydło Basis tworzy unikalną „skandynawską” powierzchnię o wyglądzie bieli szorowanej, chroniąc ją przed zabrudzeniami.

Olej do blatów WOCA uzyskał certyfikat amerykańskiej Agencji ds. leków
i żywności (FDA) i dlatego jest dopuszczony do użytkowania w połączeniu
z żywnością.

Przed naniesieniem mydła powierzchnię przetrzeć drobnym papierem
ściernym i zmyć Intensywnym zmywaczem WOCA. Nieobrobione drewno
musi być przeszlifowane drobnym papierem, czyste, odtłuszczone i suche.
125 ml Intensywnego zmywacza zmieszać z 5 l letniej wody i zmyć drewno.
Mydło Basis jest gotowe do użytku i nie ma potrzeby jego mieszania z
wodą. Przed nanoszeniem mydło należy porządnie wymieszać przez potrząsanie.

1

Zmywanie
Powierzchnię starannie przeszlifować papierem
ściernym o ziarnistości 180. Zmyć intensywnym zmywaczem rozcieńczonym z wodą, po
czym pozostawić na 8 godzin do wyschnięcia.
Powierzchnia przed olejowaniem powinna być
czysta i sucha.

1

Wlać mydło Basis do pojemnka. Zwracać uwagę, aby mydło równomiernie było nanoszone na
powierzchnię. Do tego używać gąbki lub wałka z
krótkim włosem.

2

Nanoszenie
Olej przed użyciem starannie wymieszać. Olej
nanosić pędzlem lub wałkiem w postaci równomiernej i kryjącej warstwy. Pozostawić na 20-30
minut w temperaturze 20˚C, aby olej wniknął
w drewno. Dodatkowo można przepolerować na
mokro papierem ściernym 320-400.

2

Następnie białą lub beżową wkładką polerską
wypolerować powierzchnię na mokro do momentu, aż stanie się nasycona. Powtórzyć czynność, jeśli jest potrzebna do uzyskania pełnego
nasycenia.

3

Zaraz po wypolerowaniu usunąć nadmiar mydła za pomocą szmaty bawełnianej. Polerować
do momentu, aż powierzchnia stanie się miękka
i gładka. Pozostawić powierzchnię na 24 h do
wyschnięcia.

4

Po 24 h powierzchnię dodatkowo przemyć białym
mydłem do podłóg WOCA zmieszanym z wodą
w proporcji 1:40 lub białym mydłem WOCA w
rozpylaczu. Regularne zmywanie białym mydłem
podłogowym WOCA zmieszanym z wodą w proporcji 1:40 lub białym mydłem w rozpylaczu.

Następnie zebrać szmatą nadmiar oleju i wytrzeć powierzchnię do sucha.
Na powierzchni nie mogą pozostawać resztki
oleju. Drewno wypolerować białą wkładką. Powtórzyć obróbkę w przypadku bardzo chłonnych
powierzchni.
Po 24 godzinach przy temperaturze 20˚C powierzchnię można ostrożnie użytkować. Przez
pierwsze 48 godzin chronić drewno przed wodą.

Groźba samozapalenia:
Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu mogą ulec samozapaleniu. Dlatego
ważne jest, aby szmaty / pył po szlifowaniu
spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w
szczelnie zamkniętym pojemniku, następnie
zutylizować.

