
 
Produkts ražots Dānijā! 

Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 
Rīga, A Čaka iela 107 K2 

Tālrunis: +371 67843844, 67843845 
Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
  

Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs- 
 
 

WOCA Maitenance Oil – atjaunojošā eļļa 

 
Pielietošanas veids: Maitenance Oil izmanto visu oksidēto eļļoto koka virsmu atjaunošanai un kopšanai. Produkts īpaši piemērots eļļotu koka grīdu 
regulārai kopšanai.. Paredzēts uzklāšanai gan manuāli, gan ar pulējamo mašīnu, virsmām, kas lielākas par 8-10 m². Produkts ir piemērots visiem koku 
veidiem, izceļ koka dabisko struktūru, piešķir kokam skaistu un elpojošu virsmu. 
 
Sertifikāti:  Certifikat IBR, Dānijas iekštelpu klimata etiķete, TVOC28/A+. 
Patēriņš: vienai kārtai apmēram 30-40 m²/l. 
 

 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Produkta, telpas, grīdas temperatūrai jābūt apmēram  +15-35 °C. 
2. Nodrošināt labu ventilāciju uzklāšanas un žūšanas laikā, atvērt logus, durvis utt. 
3. 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, apmēram 100 ml uz 4  m², jāuzklāj uz virsmas ar padu, otu, kokvilnas lupatiņu vai rullīti. Uzklāt pa nelieliem 

laukumiem. Lielākas telpas klāt ar pulējamo mašīnu. 
7. Pēc tam jāatstāj virma uz 10-20 minūtēm, lai eļļa iesūcas kokā. 
8. Tālāk ir jāveic pulēšana. Eļļa jāiepulē kokā. Eļļa uz virsmas jāklāj tikmēr un pulēšana jāturpina tik ilgi, kamēr virsma ir 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 manuāli vai pulējamo mašīnu. 
11. Ļoti uzsūcošām virsmām būs nepieciešams uzklāt vairākas eļļas kārtas. 
12. Žūšana: ja produkts tiek uzklāts ar pulējamo mašīnu, virsma būs nožuvusi pēc apmēram 4 h pie 20°C temperatūras. Ja produkts tiek uzklāts 

manuāli: pēc apmēram 24-48 stundām, normālā istabas temperatūrā, virsma būs nožuvusi.  
 

Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: augu eļļu komponenti, isoparafīni, pigmenti. Blīvums: 0,80-0,90. Cietie ķermenīši: apmēram 50%. 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 490 g GOS/l, robežvērtība sastāda 700 g GOS/l (Kat A/f OB). 
Iepakojums:  1l, 2,5l. Migrācijas tests: EN 71-3:2013.  
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