®

WOCA

Olej Diamond
JEDEN NÁTĚR NO1

WOCA
Olej Diamond

INFORMACE O VÝROBKU
L

m2

1 l a 2,5 l
20-25 m2/litr

Jeden nátěr No1

Max. 6 g/litr

Firma WoodCare Denmark rozšířila nabídku WOCA Olejů Diamond o nové barevné odstíny. Jedná se o novou generaci profesionálních olejů, které jsou vhodné jako závěrečná povrchová
úprava na podlahy. Oleje Diamond jsou na trhu jedinečné vydatností 25 m2/litr. To vše díky jednomu nátěru.

9 odstínů

Oleje Diamond obsahují +99% pevných látek s nízkou viskozitou
a jsou vhodné na všechny druhy dřevěných podlah, stěn a obložení.
Olej Diamond je jedinečným systémem nanášení, díky kterému
budete mít od prvního dne extrémně odolný povrch vůči vodě a
poškození.

Působivé umění a nádherná
dřevěná podlaha
Muzeum Hermitage, Amsterdam

Poklady velkolepého ruského muzea, světově proslulého muzea State Hermitage, je
možné si prohlédnout v nizozemské pobočce Hermitage Amsterdam. Hermitage Amsterdam je výstavní expozice a vzdělávací centrum, které se nachází u řeky Amstel a které
obsahuje sbírku 3 milionů výtvarných děl.
Dřevěná podlaha v "Keizersvleugel" byla zrenovována WOCA Olejem Diamond. Pro pravidelnou údržbu se používají mýdla WOCA.

OBS

WOCA Olej Diamond je dostupný v široké škále moderních barevných odstínů, zároveň je k dostání i pro průmyslové použití.
WOCA Oleje Diamond jsou díky složení z rostlinných olejů šetrné
k životnímu prostředí.

IBR: Naše výrobky testujeme v neutrálních laboratořích při Institutu biologických stavebních materiálů v Rosenheimu.

Oleje Diamond jsou kompatibilní s výrobky WOCA pro péči a
údržbu. Olej Diamond je vhodný jako závěrečná povrchová
úprava na dřevěné podlahy, doporučujeme strojní nanášení.

EN
71- 3

Olej Diamond je vhodný jako závěrečná povrchová úprava na neošetřené, nové nebo nově zbroušené dřevěné povrchy v interiéru.
•
•
•
•
•
•
•

Vhodný na všechny druhy dřevěných podlah
Jeden nátěr
Okamžitě nasytí dřevěný povrch
Voděodolný
Extrémně odolný povrch
Rychleschnoucí
Perfektní krycí vlastnosti

EN71-3: Pohyb kovů (As,
Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba)
u vzorků je testován podle
normy EN 71, část 3 1995.

VOC: Všechny výrobky
společnosti Wood Care Denmark splňují požadavky
nové směrnice VOC za rok
2010.
FREE

VOC

ANTI SLIP
DIN
51130

Test na protiskluz DIN
51130: Olej Diamond, Olej
s voskem a Olej Neutral
byly testovány na dřevěném povrchu a dosáhly
klasifikace R10 podle
normy DIN 51130.

Osvědčení institut DIBt: Pro výrobce na
německém trhu jsou naše průmyslové
výrobky registrovány u institutu DIBt.

Přírodní

WOCA Olej Diamond

Bílý

Extra bílý

Karbonově
černý

Betonově
šedý

Pískově
šedý

Tmavě
hnědý

Čokoládově
hnědý

Karamelově hnědý
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Prodejce:

WOODCARE DENMARK A/S
Phone: +45 99 58 56 00
Tvaervej 6
DK-6640 Lunderskov
+45 99 58 56 36
Fax:
www.wocadenmark.com

