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WOCA Master Color Oil – tonēta eļļa kokam 

 
Pielietošanas veids: Color Oil ir piemērota visām koka sugām. Tā vienlaicīgi ietonē un aizsargā koku. Eļļa ir izstrādāta, lai piesūcinātu neapstrādātas 
vai svaigi noslīpētas koka grīdas un citas koka virsmas iekštelpās: mēbeles, trepes u.c. Eļļa pastiprina koka struktūru un veido augstas noturības 
virsmu, kuru ir viegli kopt. Virsmas apstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Pieejami vairāki toņi. Eļļa veido izturīgu virsmu pret ūdeni, 
kafiju, tēju un sarkanvīnu, un galarezultātā virsma ir skaista un elpojoša. 
 
 
Sertifikāti:  Certifikat IBR, Dānijas iekštelpu klimata etiķete, TVOC28/A+, GIS:Ö60. 
Patēriņš: vienai kārtai apmēram 10-12 m²/l. 
Žūšana: 12-24 h pie 20°C. 
Pilnīga sacietēšana: 5-7 dienas pie 20°C un 55% relatīvā gaisa mitruma. 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Produkta, telpas, grīdas temperatūrai jābūt apmēram  +15-30°C. Koka mitrums - maksimāli 12%. 
2. Koka virsmai ir jābūt ļoti gludi noslīpētai, līdz 100-120 grauda smilšpapīram. 
3. Pēc slīpēšanas, virsmu jānomazgā ar WOCA Intensive Wood Cleaner tīrīšanas līdzekli. Pēc virsmas mazgāšanas, tā jāatstāj pilnībā nožūt, 

apmēram 8 h.  
4. Pirms produkta izmantošanas iesakam produkta testēšanu mazāk redzamā vietā, lai pārliecinātos par produkta saderību ar apstrādāto 

virsmu. 
5. Eļļu, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa. 
6. Nepieciešamo eļļas daudzumu jāuzklāj uz virsmas ar otu vai rullīti (4-6mm). Uzklāt pa nelieliem laukumiem apmēram 10 m². 
7. Pēc tam jāatstāj virma uz 10-20 minūtēm, lai eļļa iesūcas kokā. 
8. Tālāk ir jāveic pulēšana. Izmantojiet pulējamo filci uz rokas orbitālās slīpmašīnas vai pulējiet ar rokas filci. Eļļa jāiepulē kokā, līdz virsma kļūst 

vienmērīga un piesūcināta. Eļļa uz virsmas jāklāj tikmēr un pulēšana jāturpina tik ilgi, kamēr virsma ir gluda, vienmērīga un piesūcināta. 
9. Ar labi uzsūcošu lupatu noslaucīt visu eļļu, kura nav sasūkusies kokā. Neatstājiet eļļas pārpalikumu uz virsmas. 
10. Pēc tam virsma ir vēlreiz jānopulē ar balto pulējamo filci vai vilnas lupatu (ar rokām vai orbitālo slīpmašīnu). 
11. Ļoti uzsūcošām virsmām būs nepieciešams uzklāt vairākas eļļas kārtas. 
12. Pēc 24 stundām, normālā istabas temperatūrā, virsma būs nožuvusi. 
13. Pirmās 7 dienas nav ieteicams virsmu noslogot un veikt mitro uzkopšanu. 
 

 
Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: Blīvums: 0,90-0,95. Cietie ķermenīši: apmēram 60%. Derīguma termiņš: 36 mēneši.  Instrumentu tīrīšana: ar Woca Solvent vai 
terpentīnu. Uzglabāšana: +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, 
salā. GOS: šis produkts satur maksimāli 370 g GOS/l, robežvērtība sastāda 500 g GOS/l (Kat A/i). Iepakojums:  1l, 2,5l, 5l. Migrācijas tests: EN 71-
3:2013.  
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