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Dřevěný povrch s Olejem Neutral a Pečují-
cím olejem Neutral

Neošetřený
dřevěný povrch

Olej Neutral a Pečující olej Neutral Olej Neutral a Pečující olej NeutralWOCA 

Trvalý vzhled nově zbroušeného
dubového dřeva
Soukromé sídlo v Německu

Soukromé sídlo, které se nachází v Söllhuben v Oberbayernu, prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Dominantou
celého interiéru je 115 m2 postaršené dřevěné podlahy ze starého dubu - dokonalá volba s cílem vytvořit
jedinečnou atmosféru. Postaršená podlaha, která vás ihned okouzlí, byla dokončena WOCA Olejem Neu-
tral a WOCA Pečujícím olejem Neutral, aby se docílilo jedinečného zbarvení, které vás na první pohled za-
hřeje. 

Realizační firma: Old Oak GmbH, Rosenheim, Německo
Podlaha: Dub Postaršený

Povrchové úpravy od firmy WoodCare Denmark: 
Povrchová úprava: WOCA Olej Neutral
Péče: WOCA Pečující olej Neutral
Údržba: WOCA Mýdlo na olejované podlahy, přírodní

Olej Neutral a
Pečující olej Neu-
tral
"Neviditelná" povrchová úprava
No1
Systém péče Olejem Neutral/vzhled neošetřeného dubu
WOCA Olej Neutral je jedinečný výrobek, který potvrzuje dobré jméno fy-
lozofie povrchových úprav WOCA. Olej byl navržený tak, aby chránil dřevo
a vytvářel nasycený povrch, který chrání před nečistotami a vypadá jako
neošetřený.
 
Výrobky WOCA Olej Neutral + Pečující olej Neutral představují systém
péče, který potvrzuje hlavní cíl firmy WOCA , a to chránit dřevo zevnitř
místo umělé vrstvy na povrchu. Proto je systém péče WOCA Olej Neutral
kompatibilní s pečujícími mýdly WOCA, což zjednodušuje a zefektivňuje
péči a údržbu v rámci jednoho pracovního postupu.
 
Systém péče WOCA Olej Neutral je tou nejlepší volbou, protože:

• Dodává dubovému dřevu jedinečný neviditelný vzhled
• Chrání dřevěný povrch zevnitř
• Chrání dřevěný povrch před nečistotami
• Díky speciální neviditelné technologii WOCA je vzhled neošetřeného

dřeva udržovaný jedinečným mýdlem WOCA
• Díky technologii na vodní bázi je ekologicky šetrný a rychleschnoucí

bez přidání tvrdidel apod.
• Bez obsahu rozpouštědel/méně než 1% VOC

 
Systém péče - krok za krokem:

1. WOCA Olej Neutral představuje základní nátěr, který zajišťuje dobře
nasycený povrch a chrání dřevo.

2. WOCA Pečující olej Neutral je vrchní olejový nátěr, který zajišťuje fi-
nální ochranu a zároveň udržuje jedinečný neviditelný/neošetřený
vzhled.

3. WOCA Mýdlo na olejované podlahy efektivně čistí a vyživuje neu-
trální povrch a zároveň obnovuje olejovaný povrch.

 
Jedná se o další příklad systémů olejovaných povrchových úprav, který je
den ode dne lepší. 

INFORMACE O VÝROBKU

2,5 l

1 l

8-12 m²/l

30-40 m²/l

Bezbarvý

Bezbarvý

Na vodní bázi

Na vodní bázi

Max. 45 g/l

Bez

IBR: Naše výrobky testujeme v
neutrálních laboratořích při Insti-
tutu biologických stavebních ma-
teriálů v Rosenheimu. 

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

VOC: Všechny výrobky Wo-
odCare Denmark splňují nové
směrnice VOC pro rok 2010. 

Test na protiskluz DIN
51130: Olej Diamond, Olej s
voskem a Olej Neutral byly testo-
vány na dřevěném povrchu a do-
sáhly klasifikace R10 podle normy
DIN 51130. 

Osvědčení Institutu DIBt: Pro výrobce na
německém trhu jsou naše průmyslové výrobky re-
gistrovány u institutu DIBt. 

A+: Etikety zobrazují
nejvyšší/nejhorší třídu
emisí obsažených látek a
těkavých organických
sloučenin (TVOC).



WOODCARE DENMARK A/S
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