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EXTERIOR WOOD OIL
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Wysoka odporność
Wnika głęboko w strukturę drewna. Tworzy 
powierzchnię wyjątkowo odporną na wodę 
i brud. Zapewnia długotrwałą ochronę.

Łatwa aplikacja
Olej charakteryzuje się dobrą płynnością 
i jest łatwy w aplikacji. Szybko wysycha. Na 
bazie wody.

Naturalny wygląd
Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna. 
Pozwala drewnu zachować estetyczny 
wygląd i odporność na dłużej.
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OPIS PRODUKTU
Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawo-
wego olejowania i pielęgnowania nowego oraz 
uprzednio olejowanego drewna używanego na 
zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogro-
dowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie 
skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny 

w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla 
naturalny kolor i usłojenie drewna.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Może być stosowany do tradycyjnych gatunków 
drewna; sosna, modrzew jak też egzotycznych: tek, 
mahoń i ipé.

Informacja o wyrobie
Wydajność: 8-12 m2/L
Opakowanie: 0.75L + 2.5L
Kolory: 13 kolorów
*Red Brown i Silver: Dostępny wyłącznie w pojemnikach 2,5 l. W 
sprzedaży w pełnych paletach od 1 stycznia 2020 r.

Ochrona UV
Wszystkie kolory posiadają filtr UV. Opty-
malna ochrona przed działaniem światła 
słonecznego. Minimalizuje przebarwienia.
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CZYSZCZENIE

WYCIERANIE

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do olejowania dokładnie wymieszać 
olej.

APLIKACJA

Przygotowanie
Przed olejowaniem nową lub starą powierzchnię przemyć WOCA 
Exterior Wood Cleaner. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia 
na przynajmniej 24 h, wilgotność drewna nie może być wyższa 
niż 17%. Przed olejowaniem powierzchnię przeszlifować papierem 
ściernym 120. Olejowanie przeprowadzać tylko przy dobrej po-
godzie; minimalna temperatura to 13°C. Unikać bezpośredniego 
promieniowania słonecznego i wysokich temperatur.

Uwaga
Drewno iglaste, które nie było obrabiane pod ciśnieniem (z wyjąt-
kiem czerwonego cedru) i modrzew należy zagruntować WOCA 
Exterior Wood Primer.

Czas schnięcia
Powierzchnia utwardza się około 24 - 48 h, zależnie od warunków 
atmosferycznych i temperatury na zewnątrz. W tym czasie drew-
no nie może być narażone na działanie wody.

Pielęgnacja
Olejowanie zaleca się powtarzać raz, dwa razy w roku lub zależ-
nie od potrzeb. Przed olejowaniem umyć powierzchnię WOCA 
Exterior Wood Cleaner, następnie postępować zgodnie 
z obróbką podstawową.

SPOSÓB STOSOWANIA

Nakładać pędzlem równą, cienką warstwę zaczynając od 
czoła. Mokry olej może mieć białawy odcień ale po kilku 
minutach - gdy odparuje woda – powierzchnia odzyskuje 
swój pierwotny wygląd.

Nie później niż po 5 minutach zebrać z powierzchni nadmiar 
oleju czystą bawełnianą szmatą, zwłaszcza ze spoin i row-
ków.

Jeśli powierzchnia wygląda na nienasyconą olejem - powtó-
rzyć czynności.

Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię wkładką 
polerską lub polerką jednotarczową, polerowanie zwiększa 
odporność na ścieranie.


