WOCA

®

Sortiment
výrobků

PŘEDÚPRAVA · ZÁKLADNÍ ÚPRAVA · ČIŠTĚNÍ · ÚDRŽBA

Výsledkem desetiletého výzkumu a vývoje a více než
40 let zkušeností je, že firma Woodcare Denmark vyrábí
a dodává trvanlivé systémy péče o dřevěné povrchy.
Cílem naší nabídky vysoce kvalitních produktů WOCA
je jednodušší pracovní postup a dosažení co nejlepších
výsledků.

Naturally No1
2

WOCA Sortiment výrobků

Systém péče o
dřevěné povrchy
PŘEDÚPRAVA

Mořidlo

Louh

Barva

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

Barva

Olej

Vosk

Lak

Mýdlo

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pasta / Olej / Balzám

WOCA Sortiment výrobků

Systém péče o dřevěné povrchy

Mýdlo
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Kouzlo barev
- přírodní barva je krásná,
ale díky nám může být
barevnější
Barevné odstíny vytváříme pro zákazníky se specifickými požadavky a na dřeviny se speciálními úpravami
a vlastnostmi. Dřevo je přírodní produkt a jeho barva, tvrdost, struktura a složení mohou mít vliv na barvu
konečného výsledku.
Na barvu dřeva může mít vliv i země jeho původu. Proto by výrobci nebo dodavatelé měli vyrobit vzorky
z aktuálního surového dřeva, odsouhlaseném vedením firmy nebo zákazníkem. Nezbytná je také ukázka
vzorků, které zastupují všechny barevné odstíny zvoleného výrobku. Je možné, že zvolené dřevěné povrchy
se mohou lišit od schváleného vzorku. Barevné vzorky natřené ručně se mohou lišit od vzorků natřených
strojově. V případě, že plánujete nanést barvu ručně, vyzkoušejte si to nejprve na malé ploše, abyste se
ujistili, že výsledek odpovídá zvolené barvě.
WOCA Aktivní mořidlo na dub, Louh Antik a Speciální louh na dub jsou reaktivní mořidla, která vytváří
speciální barevný efekt. Aktivní mořidlo na dub reaguje s tříslovinou obsaženou v dubu. To znamená, že
vzorky a výsledný produkt se mohou lišit, protože dřevo reaguje pokaždé jinak. V tomto případě hraje
důležitou roli původ a kde dřevina roste (Evropa, Amerika nebo Asie). Výsledek také závisí na množství
naneseného oleje. Kromě toho se také výsledná barva změní v reakci na slunečné záření. Poté dřevo dosáhne své konečné barvy.
Nezapomeňte také prosím na to, že barevné odstíny vytvořené výrobky WOCA musí být opět obnoveny
výrobky WOCA podle schválených postupů. Jakékoli odchylky od původního postupu mohou mít za následek
odlišný odstín barvy, který nebyl schválený zákazníkem.
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PŘEDÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Louh na měkké
dřevo

L

m2

2,5 l

Louh na tvrdé a
měkké dřevo

8-10 m2/l

L

m2

Na vodní bázi
VOC

VOC

Obsahuje bílé
pigmenty






Jen pro měkké dřevo
Zabraňuje přirozenému žloutnutí
Zachová světlou barvu dřeva
Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem

Louh Antik

L

m2

2,5 l

Bez obsahu
Bílý a šedý

Louh na tvrdé a měkké dřevo se používá jako
předúprava neupravených, nových nebo nově
zbroušených dřevěných povrchů, jako je podlaha,
schody, nábytek nebo obložení.
 Pro světlejší plochy, snižuje přirozené žloutnutí
 Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
 Pro všechny druhy dřeva

Pre-Colour

8-10 m2/l

L

m2

Na vodní bázi
VOC

8-10 m2/l
Na vodní bázi

Bez obsahu

Louh na měkké dřevo je vhodný jako předúprava
neošetřených nebo čerstvě zbroušených dřevěných
povrchů v interiéru, jako jsou podlahy, schodiště,
nábytek či obložení.

2,5 l

2,5 l
8-10 m2/l
Na vodní bázi

Bez obsahu

VOC

Max.
100 g/litr
Bílý, šedý
a černý

Louhový přípravek Louh Antik byl vyvinutý speciálně pro vytvoření kouřového vzhledu dubového
dřeva.





Dodává dubovému dřevu kouřový vzhled
Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
Pouze pro dubové dřevo
Bez pigmentu a zápachu

Speciální louh
na dub

L

8-10 m2/l

 Nové barvy
 Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo lakem
 Pro všechny druhy dřeva

Aktivní mořidlo
na dub

L

m2

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu
Bílý a šedý

Louhový přípravek Speciální louh na dub je jedinečný výrobek, který vytváří vzhled dřeva ošlehaného
větrem. Výrobek je primárně určený pro dubové
dřevo. Použitím tohoto výrobku získá dřevo velmi
pěkný, dvojrozměrný vzhled.
 Propůjčí dubovému dřevu patinu
 Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
 Pouze pro dubové dřevo

2,5 l
8-10 m2/l
Na vodní bázi

VOC

Max. 50 g/l
4 barvy

Aktivní mořidlo na dub je na vodní bázi a vyvinuté
pro vytváření speciálních šedých odstínů na dubovém dřevu a docílení jedinečných povrchů.
 Dodá dubovému dřevu moderní, šedý vzhled
 Vždy nutné následně ošetřit olejem nebo mýdlem
 Pouze pro dubové dřevo

WOCA Sortiment výrobků

Výrobky pro dřevěné podlahy | PŘEDÚPRAVA

m2

2,5 l

Pre-Colour je voděrozpustné mořidlo pro primární
moření neopracovaného nebo nově zbroušeného
dřeva v interiéru, podlah, schodů, nábytku a
obložení.
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ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Olej Meister

L

1 l, 2,5 l a 5 l

Olej Diamond

L

m2

10-12 m2/l

m2

20-25 m2/l

VOC

Max. 45 g/l

VOC

Max. 6 g/l

Přírodní a
bílý

9 barev*

Olej Meister je vhodný na všechny neopracované,
nově zbroušené nebo nově položené dřevěné
podlahy všech dřevin. Také ho lze použít na dosud
neošetřené nebo louhem ošetřené dřevěné povrchy,
jako jsou podlahy, schody, obložení nebo nábytek v
interiéru.
 Vhodný na všechny dřevěné podlahy
 Vhodný na větší podlahové plochy
 Pro ruční i strojní nanášení

Olej Meister
High Solid

L

Olej Diamond je vhodný na olejování dřevěných podlah,
doporučujeme strojní nanášení. Olej Diamond je
ideální jako závěrečná povrchová úprava na neošetřené,
nové nebo nově zbroušené dřevěné povrchy v interiéru.






Vhodný na všechny dřevěné podlahy
Odpuzuje vodu
Vysoce sušinový olej
Extrémně odolný povrch
* v 1 l pouze přírodní,
bílý a extra bílý
Rychleschnoucí

Olej Colour

2,5 l a 5 l

L

18-20 m2/l

m2

10-12 m2/l

VOC

Max. 35 g/l

VOC

Max. 90 g/l

Olej Meister High Solid je vhodný na olejování
dřevěných podlah, doporučujeme strojní nanášení.
Olej vytváří odolný povch a chrání ho před špínou a
vodou.

Výrobky pro dřevěné podlahy | ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
6

1 l a 2,5 l

m2

Přírodní, bílý
a extra bílý






1 l a 2,5 l

Vhodný na všechny dřevěné podlahy
Především pro celé objekty
Nanáší se pouze strojně
Vysoce sušinový olej

11 odstínů

Olejování a barvení najednou. Vhodný na: dub, jasan, smrk, modřín, teak. Olej Colour lze použít jak
na neopracované dřevěné podlahy, tak i korek.
 Pro staré i nové dřevěné podlahy
 Barví i chrání současně

OLEJ COLOUR
101
Světle
hvědý

102

106

114

Tmavě
Tmavě
Žulově
hnědý červenohnědý šedý
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118

Extra bílý

119

Americký
ořech

120
Černý

314
Extra
šedý

341

Cream

342

Cognac

349
Antik

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Olej Neutral

L

m2

Olej s voskem

2,5 l

L

8-12 m2/l

m2

0,75 l a 2,5 l
8-12 m2/l

Na vodní bázi
VOC

Max. 45 g/l

VOC

Přírodní a
extra bílý

Bezbarvý

Olej Neutral je určený pro nové nebo nově zbroušené dubové povrchy, kterým dodá neutrální/neviditelný vzhled a které budou vypadat jako neošetřené. Olej chrání dubový povrch a zároveň mu dodává
neutrální vzhled.
 Pouze pro dubové dřevo
 Vždy v kombinaci s Pečujícím olejem Neutral

Max. 470 g/l

Olej s voskem je vhodný jako základní úprava všech
nedokončených, nových nebo nově zbroušených
dřevěných povrchů v interiéru nebo jako finální nátěr
– na ruční nebo strojní nanášení.
 Pro všechny dřevěné podlahy
 Vhodný pro větší podlahové plochy
 Na povrchu vytváří ochranný film

Ředidlo
L

m2

VOC

1l
–

Max. 5 g/l

Jedná se o ředidlo na olejové výrobky a je vhodné
na čištění pracovního nářadí.
 Rozpouštědlo pro olejové výrobky
 Bez zápachu
 Čistící prostředek na nářadí

Výrobky pro dřevěné podlahy | ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

OLEJ DIAMOND
Přírodní

Bílý

Extra Bílý Karbonově
Černý

Betonově
Šedý

Pískově
Šedý

Tmavě
Hnědý

Čokoládově Karamelově
Hnědý
Hnědý

WOCA Sortiment výrobků
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Povrchová úprava: Olej

Pečující olej

1 l a 2,5 l

L

Pečující pasta

L

m2

30-40 m2/l

m2

VOC

Max. 40 g/l

VOC

Přírodní, bílý,
extra bílý*, hnědý*,
šedý* a černý*

400 ml
(tuba)
60-80 m2/400
ml (tuba)

Max. 300 g/l
Přírodní a
bílá

Pečující olej je vhodný na obnovu celkového vzhledu a ošetřování olejovaných dřevěných povrchů.

Renovační a ošetřovací prostředek pro olejované
dřevěné podlahy.

 Pro ošetření všech olejovaných dřevěných podlah
 Snadné ruční nebo strojní nanášení

 Pro ošetření všech olejovaných dřevěných podlah
 Obzvlášť vhodná pro voskované povrchy a povrchy
s UV olejem
 Snadná ruční nebo strojní aplikace
 Až 120 m2 ze 400 ml (1 tuba) u podlah s UV olejem

* pouze v balení 1 l

Pečující balzám
na olej

L

m2

1l

Pečující olej Neutral

30-40 m2/l

L

m2

Na vodní bázi
VOC

VOC

Přírodní a bílý

 Snadné ruční nebo strojní nanášení
 Rychleschnoucí
 Ekologicky šetrný k vašemu bydlení

Výrobky pro dřevěné podlahy | ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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Mýdlo na
olejované podlahy

L

1 l, 2,5 l a 5 l

m2

320-400 m2/l

Bez obsahu
Přírodní, bílé
a šedé*

Mýdlo na olejované podlahy je vhodné na čištění a údržbu
podlah, které jsou ošetřené olejem, voskem nebo mýdlem. Mýdlo je vhodné i na nábytek, obložení, kuchyňské
pracovní desky apod.
 Vhodné jako základní ošetření podlah z měkkých
dřevin

* pouze v balení 1 l a 2,5 l

WOCA Sortiment výrobků

Bez obsahu
Bezbarvý

Pečující olej Neutral je vhodný jako finální/neutrální nátěr pro povrchy natřené Olejem Neutral nebo
jako pečující olej na všechny dřevěné povrchy.
 Pouze pro dubové dřevo
 Dodává dubu neutrální/neviditelný vzhled

Olej Refresher

L

250 ml, 1 l a
2,5 l

m2

150-200 m2/l

Na vodní bázi
VOC

30-40 m2/l
Na vodní bázi

Bez obsahu

Pečující balzám na olej je vhodný pro péči o všechny dřevěné povrchy ošetřené oxidativními oleji a
obzvlášť vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných dřevěných podlah.

1l

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu
Přírodní a
bílý

Olej Refresher nejenom čistí povrch, ale také ho
ošetřuje. Olej obsažený v mýdle vytváří dodatečný,
matný ochranný film na povrchu dřeva.
 Maximální ochrana proti znečištění a vodě od
prvního dne
 Oživí přirozenou barvu dřeva
 Jemné vyčištění a ošetření podlahy
 Zanechá na povrchu ochranný, matný olejový film

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Povrchová úprava: Olej

Profesionální mýdlo

L

m2

5l

Mýdlo na olejované
podlahy ve spreji

320-400 m2/l

L

m2

Na vodní bázi
VOC

VOC

Odstraňovač skvrn
na dub

L

m2

250 ml
(sprej)

Mýdlo na olejované podlahy ve spreji je idealní pro
renovaci a péči o povrchy upravené olejem, olejem
s voskem a mýdlem.






Již smíchané k okamžitému použití
Pro čištění a údržbu všech dřevěných povrchů
Promašťující účinek
Vhodné pro dětské hračky
Vyživuje dřevěný povrch

Intenzivní čistič

L

–

m2

Na vodní bázi
VOC






Již smíchaný k okamžitému použití
Snadná aplikace
Na malé plochy
Vyžaduje následné ošetření

L

m2

250 ml
(sprej)
–

200-300 m2/l

VOC

Bez obsahu

Intenzivní čistič je vhodný pro čištění dřevěných povrchů. Ideální na dřevěné podlahy, dveře a nábytek.
 Pro neupravené, olejované, lakované i mýdlem
ošetřené povrchy v interiéru
 Připraví povrch na následné ošetření
 Základní vyčištění a odmaštění
 Vysoká vydatnost

Box s pečujícím
olejem - na olejované
dřevěné podlahy

L

m2

3x1l
–

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu

VOC

Max. 40 g/l
Přírodní a
bílý

Odstraňovač skvrn intenzivně odstraňuje tukové
skvrny, krev, kávu, čaj atd. Vhodný pro olejované,
voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy
v interiéru.
 Odstraní ze dřeva skvrny, např. kávu, červené
víno
 Aplikujte nastříkáním na povrch

Box obsahuje:
 1 l Pečující olej
 1 l Intenzivní čistič
 1 l Mýdlo na olejované podlahy
 1 Ruční pad
 1 Bavlněný hadřík
 1 Sprej

WOCA Sortiment výrobků
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Odstraňovač skvrn

1 l a 2,5 l

Na vodní bázi

Bez obsahu

Odstraňovač skvrn na dub účinně odstraňuje tmavé
skvrny na dubovém dřevu způsobené reakcí kovu,
dřeva a třísloviny v něm obsažené. Vhodný pro
olejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy v interiéru.

Bez obsahu
Přírodní a
bílé

Přírodní

 Pro čištění a údržbu všech dřevěných podlah
 Obzvlášť vhodné pro větší podlahové plochy s častým čištěním
 Ruční i strojní nanášení

–
Na vodní bázi

Bez obsahu

Profesionální mýdlo je vhodné na průmyslové nebo
domácí čištění olejovaných a voskovaných dřevěných
podlah všeho druhu, včetně podlah z keramických dlaždic, PVC a kameniny atd.

750 ml
(sprej)
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ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Povrchová úprava: Lak

Floor-Primer

L

5 l a 10 l

m2

6-12 m2/l

Lak Excellent

L

m2

Na vodní bázi
NMP

NMP

Přírodní a
bílý






Základní lak na vodní bázi
Rychleschnoucí
Snadno se brousí
Zabraňuje slepení prken

Lak Superior

Stupeň matu 20
a 40

Lak Excellent je rychleschnoucí lak na vodní bázi s
velmi slabým zápachem. Lakem Excellent lze natírat
jak nové, dosud neošetřené dřevěné povrchy v
interiérech, tak povrchy dříve lakované, např.
dřevěné nebo parketové podlahy, obložení, dveře,
schodiště, přírodní korek atd.

L

5 l a 10 l

Lak 2K Advanced

8-12 m2/l
podle použití

L

m2

Na vodní bázi
NMP

Bez obsahu

Lak Superior je založený na vodní bázi s velmi
slabým zápachem, určený zejména pro povrchy
vystavované vysokému zatížení a opotřebení. Lak
Superior lze použít jak na dosud neošetřované, tak
na dříve lakované povrchy v interiérech, jako jsou
dřevěné nebo parketové podlahy, obložení, dveře,
schodiště, přírodní korek atd.
 Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
 Vhodný pro domácí použití s vysokým zatížením

Výrobky pro dřevěné podlahy | ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

L

m2

100 ml

NMP

8-12 m2/l
podle použití

Bez obsahu
Stupeň matu 20
a 40

Lak 2K Advanced je dvousložkový lak na vodní
bázi, který lze aplikovat na jakýkoli dřevěný
povrch včetně dubu.





Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
Vhodný pro komerční plochy s vysokou zátěží
Velmi efektivní vzhledem ke spotřebě
Odolný vůči stopám z černých podrážek

Barva na podlahy

–

L

m2

Na vodní bázi
NMP

5l

Na vodní bázi

Stupeň 20 a 40

10

Bez obsahu

 Rychleschnoucí, 90 min při 20°C
 Vhodný pro domácí použití

m2

Tvrdidlo pro lak 2K
Advanced

8-12 m2/l
podle použití
Na vodní bázi

Bez obsahu

Floor-Primer je speciální akrylátový základní nátěr
na dřevěné podlahy na vodní bázi, který rychle
zasychá a dobře se brousí.

5 l a 10 l

2,5 l
6-10 m2/l
Na vodní bázi

Bez obsahu

NMP

Bez obsahu
Bílá, šedá
a černá

 Tvrdidlo pro Lak 2K Advanced
 Bez izokyanátu

Barva na podlahy je jedinečný výrobek vytvářející
kvalitní zpevněný povrch. Výrobek je vhodný pro
mnoho typů dřevěných povrchů, jako jsou podlahy
nebo schodiště.
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Plně krycí barva
Prověřeno na VOC
Jen 2 vrstvy
Otěruvzdorná plocha
Snadná údržba

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Povrchová úprava: Lak

Mýdlo na laminát
a vinyl

L

m2

1l

Pečující balzám
na lak a vinyl

400 m2/l

L

m2

Na vodní bázi
VOC






Ruční i strojní nanášení
Na povrchu nevytváří film
Snadná aplikace
Rychleschnoucí

Box s pečujícím
balzámem na lak

VOC

m2

Max. 45 g/l

Pečující balzám na lak a vinyl je vhodný na PVC a
lakované povrchy. Pečující balzám na lak a vinyl vytváří
odolnější povrch a chrání ho před opotřebováním a
poškrábáním, a tím prodlužuje jeho životnost.






L

60 m2/l
Na vodní bázi

Bez obsahu

Mýdlo na laminát a vinyl je vhodné na čištění všech
laminátových a vinylových povrchů. Mýdlo na
laminát a vinyl nezanechává na podlaze mýdlový
film, a proto je vhodné pro časté vytírání.

1l

Plné ošetření pro všechny lakované plochy
Snadná aplikace
Rychleschnoucí
Další ochrana povrchu
Obnovuje stávající povrch

3 x 1 litr
–
Na vodní bázi

VOC

Max.
45 g/litr

Box obsahuje:
 1 l Pečující balzám na lak a vinyl
 1 l Intenzivní čistič
 1 l Mýdlo na laminát a vinyl
 2 bavlněné hadříky

Výrobky pro dřevěné podlahy | ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Panel White

(Bílá barva na obklady)

0,75 l a 2,5 l

L

Základní mýdlo

8-12 m2/l

m2

L

m2

Na vodní bázi
VOC

10-15 m2/l
Na vodní bázi

Max. 60 g/l

VOC

Bílý, extra bílý a
plně matná barva*

Bez obsahu
Bílé

Vodouředitelná bílá barva na obklady slouží k zesvětlení zažloutlého měkkého dřeva, např. obkladových a stropních panelů. Je vhodná na neopracované nebo lakované měkké dřevo v interiérech.

Základní mýdlo bylo vyvinuto pro základní péči o
nábytek, interiér a podlahy. Základní mýdlo je obzvlášť vhodné pro ošetření měkkých dřevin, dubu,
buku a jasanu.

 Zachovává přirozenou strukturu dřeva
 Zabraňuje vzlínání pryskyřice a chrání suky před
popraskáním

 Speciální skandinávské základní ošetření
 Chrání dřevěný povrch silným mýdlovým koncentrátem
 Snadná aplikace a čištění
 Pro nábytek a dřevo v interiéru a na podlahy

* pouze v balení 2,5 l

Olej na
kuchyňské desky

L

0,75 l

Pečující gel

L

m2

12-15 m2/l

m2

VOC

Max. 45 g/l

VOC

Přírodní a
bílý

Olej na kuchyňské desky je vhodný jak na lakované
tak i nelakované nebo pouze přebroušené dřevěné
povrchy. Zvyšuje odolnost dřevěného povrchu a
zajišt'uje vodovzdornost a odolnost proti zašpinění.

Výrobky pro dřevené povrchy v interiéru | ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
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Silná ochrana proti vodě a nečistotám
Pro tmavé i světlé dřevo
Zdůrazní barevné tóny dřeva
Ověřeno úřadem FDA

Včelí vosk

L

m2

400 ml
(tuba)
30-40 m2/400
ml (tuba)

Max. 275 g/l
Přírodní a
bílý

Pečující gel je určený pro oživení již ošetřených
dřevěných povrchů. Tento účinný gel je rychleschnoucí, zvýrazňuje přirozené žilkování dřeva
a oživuje jeho barvu. Díky němu je také povrch
odolnější.
 Snadné dávkování
 Úsporná spotřeba
 Ověřeno úřadem FDA

250 ml
(plechovka)

Mýdlo na olejované
podlahy ve spreji

8-10 m2/250 ml

L

m2

750 ml
(sprej)
–
Na vodní bázi

VOC

Bez obsahu

VOC

Přírodní a
bílé

Přírodní

Včelí vosk je vhodný pro ošetřování dřeva v přírodních
odstínech – lze aplikovat opakovaně – na nelakované,
mořené a louhované dřevěné povrchy uvnitř budov
(zvlášť vhodný na nábytek, hračky).





Pro voskování menších dřevěných ploch
Vytváří hladký povrch
Odpuzuje nečistoty i vodu
Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva

WOCA Sortiment výrobků

Bez obsahu

Mýdlo na olejované podlahy ve sprejí je idealní pro
renovaci a péči o povrchy upravené olejem, olejem
s voskem a mýdlem.






Již smíchaný k okamžitému použití
Pro čištění a údržbu všech dřevěných povrchů
Doolejovává povrch
Vhodný pro dětské hračky
Vyživuje dřevěný povrch

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Povrchová úprava: Olej

Intenzivní čistič

L

m2

1 l a 2,5 l
200-300 m2/l

Intenzivní čistič
ve spreji

L

m2

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu

750 ml
(sprej)
–
Na vodní bázi

VOC

Bez obsahu

Intenzivní čistič je vhodný pro čištění dřevěných
povrchů. Ideální na dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, dveře a interiérový nábytek.

Intenzivní čistič ve spreji je vynikající čistící prostředek
pro každodenní čištění interiéru, jako například nábytku, schodů, dveří, pracovních desek.

 Pro neupravené, olejované, lakované i mýdlem
ošetřené povrchy v interiéru
 Připraví povrch na následné ošetření
 Základní vyčištění a odmaštění
 Vysoká vydatnost

 Již smíchaný k okamžitému použití
 Pro neupravené, lakované, olejované i mýdlem
ošetřené povrchy
 Základní čištění a odmaštění

Výrobky pro dřevené povrchy v interiéru | ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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PŘEDÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Venkovní základ

L

m2

2,5 l
8-10 m2/l
Na vodní bázi

VOC

Bezbarvý

Venkovní základ je výrobek na vodní bázi jako spodní
nátěr na venkovní dřevěné povrchy. Zlepšuje přilnavost a trvanlivost. Výrobek se používá zejména na
borovici, modřín, smrk, dub a staré tlakově ošetřené
dřevo (kromě jalovce virginského).





Speciální základní barva pro savé dřevo
Rychleschnoucí
Hloubková ochrana dřeva
Následné ošetření Exteriérovým olejem

Jsme zapáleni pro
to, co děláme.
Jsme hrdi na náš původ a dědictví. Jsme nadšeni
z našich výrobků a zákazníků. Napříč
celou naší historií jsme vždy
stáli za autentičností,
integritou a správným
přístupem. Naším
posláním je stále
odvádět tu nejlepší
práci, aby byl svět
krásnější, a to díky
kvalitním výrobkům.
Budeme se snažit o to
nejlepší.
That’s why we’re No1.
Výrobky pro dřevené povrchy v exteriéru |

VENKOVNÍ BARVA
Červená

Bílá

Šedá

PŘEDÚPRAVA
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That’s why we’re No1.
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Černá

Krémová

Světle
šedá

Antracitová

Modrá

Zelená

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Povrchová úprava: Olej

Péče o zahradní
nábytek

L

m2

Exteriérový gel

750 ml
(sprej)

400 ml
(tuba)

L

–

6-12 m2/400 ml
(tuba)

m2

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu

VOC

Max. 275 g/l
Přírodní a
teak

Péče o zahradní nábytek je výrobek vyvinutý pro
oživení a ochranu venkovního zahradního nábytku
vyrobeného z polyratanu, dřeva, oceli, plastu atd.

Exteriérový gel je určený pro oživení již ošetřených
dřevěných povrchů. Tento účinný gel je rychleschnoucí, zvýrazňuje přirozené žilkování dřeva a oživuje jeho barvu. Díky němu je také povrch odolnější.

 Vhodný pro údržbu vnějších ploch, jako jsou okenní
rámy, obklady apod.
 Již smícháný k okamžitému použití
 Vytváří jedinečný voděodolný povrch
 Ekologický výrobek






Exteriérový olej

Venkovní barva

L

m2

0,75 l a 2,5 l

Snadné použití
Ekonomická spotřeba
Vhodný na dětské hračky
Obsahuje UV ochranu

0,75 l a 2,5 l

L

8-12 m2/l

6-10 m2/l

m2

Na vodní bázi
VOC

Na vodní bázi

Max. 50 g/l

VOC

13 odstínů

9 odstínů

Exteriérový olej je určený pro základní ošetření a
údržbu nových i dříve olejovaných dřevěných povrchů,
jako např. teras, zahradního nábytku, obkladů atd.
Vytváří odolný povrch
Vynikající ochrana proti UV záření
Zabraňuje tvorbě plísní a hub
Rychleschnoucí
Vhodný na všechny druhy dřevin

Venkovní barva je určená pro základní ošetření a
údržbu venkovního nábytku, plotů, obkladů atd.
vyrobených ze dřeva. Venkovní barva vytváří odolný
povrch a chrání dřevo před zezelenáním a ztrátou
barvy. Barva je vhodná jak pro nový, tak i pro již
ošetřený nábytek. Nepoužívejte na podlahy.
 Ochrana před povětrnostními vlivy a barva na
venkovní dřevo
 Obsahuje UV ochranu

EXTERIÉROVÝ OLEJ
Přírodní

Teak

Černý

Šedý

Ořech

Bangkirai

Modřín

Antracit

Bílý

Červenohnědý

Oliva

Stříbrný

Smrk

Výrobky pro dřevené povrchy v exteriéru |







Max. 80 g/l

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
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ČIŠTĚNÍ

Povrchová úprava: Olej

Univerzální čistič

L

m2

750 ml
(sprej)
–

Exteriérový čistič

L

1 l a 2,5 l

m2

6-10 m2/l

Na vodní bázi
VOC

Bez obsahu

VOC

Bez obsahu

Univerzální čistič je výrobek vyvinutý speciálně pro
čištění venkovního zahradního nábytku z polyratanu, dřeva, oceli, PVC atd.

Exteriérový čistič na čištění dřevěných teras, plotů,
dveří apod. v exteriéru. Odstraňuje usazeniny a špínu.
Zvlášť vhodný pro čištění zdí a betonových desek.

 Již smícháný k okamžitému použití
 Vhodný pro univerzální péči o objekty ve venkovních prostorách, jako jsou okenní rámy, obložení z
PVC, polyratanu a oceli.
 Ekologicky šetrný výrobek

 Odstraní mech i řasy a chrání před jejich novým
výskytem
 Vhodný pro terasy, zahradní nábytek, obložení apod.
 Ruční nebo strojní
 Není škodlivý pro vegetaci

Hloubkový čistič

L

m2

VOC

750 ml
(sprej)
V závislosti na
druhu dřeva a
jeho stáří

Bez obsahu

Hloubkový čistič je vhodný na čištění veškerého
dřevěného zahradního nábytku. Účinně odstraní
zašlou špínu, mech nebo řasy a staré nátěry.
 Pro hloubkové čištění veškerého dřevěného zahradního nábytku
 Odstraňuje olej a nečistoty z hloubky dřeva

Výrobky pro dřevené povrchy v exteriéru |
ČIŠTĚNÍ
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Na vodní bázi
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‚Nekonečně‘
barevných odstínů.
Představte si ty možnosti.

WoodCare Denmark představuje nový koncept barevných odstínů
WOCA. Při jejich výrobě využívá speciálně vyvinuté barevné pigmenty, které jsou kompatibilní s výrobky WOCA. To umožňuje namíchat
jakýkoli barevný odstín a vytvořit tak barevnější svět kolem nás.
16 barevných pigmentů vytvoří více než 800 různých odstínů
Univerzálně kompatibilní (s ředidlem, vodou a UV)
Mimořádně koncentrované/silně krycí
Snadno namíchané
Nekonečné možnosti
Méně materiálu/základní materiál se přemění do řešení šitého na míru
Rozpustné ručně i mechanicky
Rychlé řešení pro speciální poptávky na míru

WOCA Sortiment výrobků

Barevné odstíny

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ekologické výrobky
na více než 40 let.

EN
71- 3

VOC
FREE

ANTI SLIP
DIN
51130

18

EN 71-3

IBR

Byla testována migrace kovů (AS,
HG, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzorků
podle normy EN 71 část 3 1995.

Výrobky pro péči o dřevo WoodCare
Denmark se zkouší v neutrálních laboratořích, mj. v Ústavu pro stavební biologii
v Rosenheimu (IBR), který je doporučil z
hlediska biologie bydlení. Ověřuje se účinek na lidské zdraví a na životní prostředí
pomocí výrobních procesů a výrobků,
které se používají ke stavbě, zařizování a
bydlení.

Nebyla zjištěna žádná migrace uvedených kovů nad hranicí rozpoznatelnosti (10-50 ppm).
Všechny výrobky pro interiéry jsou
tedy vhodné i pro dětské hračky.

VOC
Směrnice VOC, vypracovaná Evropským parlamentem a Radou Evropy
stanovuje maximální limity pro emisi
určitých těkavých organických sloučenin znečisťujících ovzduší, označovaných jako VOC. Všechny výrobky
společnosti Wood Care Denmark
splňují požadavky nové směrnice VOC
za rok 2007 a 2010.

Osvědčení Institut
DIBt
Všechny naše průmyslové výrobky
jsou zaregistrovány u Německého
institutu pro stavebnictví DIBt.

A+

Značka EU EKO

Od září 2013 musí být všechny
výrobky prodávané ve Francii, které
jsou určené pro podlahy, označené
klasifikací VOC (těkavé organické
sloučeniny) od třídy A+ (velmi nízké
emise) po třídu C (vysoké emise).
Cílem je zlepšení kvality prostředí v
soukromých i komerčních sférách.
Toto nařízení umožňuje zákazníkům
vybrat ekologicky šetrné výrobky, kdy
třída A+ zároveň zaručuje výši emisí
těkavých látek po 28 dnech pod stanoveným limitem - mezní hodnotou
předepsanou Institutem DIBt.

The Flower je evropskou značkou EKO.
Byla založena v roce 1992 Evropským
výborem a je uznávaná v celé Evropě.
The Flower požaduje snížení použití barviva oxidu titaničitého a minimalizování
tak spotřeby energie a množství VOC a
dalších látek, které jsou škodlivé životnímu prostředí a lidskému zdraví. Pokud
dodavatel ve své marketingové kampani
tvrdí, že má barva výbornou přilnavost
nebo je omyvatelná, musí mít tuto informaci podloženou. Dokumentace pro podložení dobré kvality vyžaduje testování v
souladu s mezinárodními normami.

Text na protiskluz dle
normy
DIN 51130

Hořlavost dle
EN ISO 9239-1

Výrobky WOCA Olej Diamond, WOCA
Olej s voskem a WOCA Olej Neutral
byly otestovány na masivních dřevinách a dosáhly hodnocení R10 dle
normy DIN 51130. Pro více informací
kontaktujte firmu WoodCare Denmark
A/S.

WOCA Sortiment výrobků

FIRE RATING
EN ISO
9239-1

Výrobky WOCA Olej Diamond a WOCA
Olej s voskem byly otestovány na masivních dřevinách a dosáhly hodnocení
hořlavosti Cf1 dle normy EN ISO 92391- Pro více informací kontaktujte firmu
WOODCare Denmark A/S.

DS/EN ISO 9001 a DS/EN ISO 14001
WoodCare Denmark je certifikována podle následujících
standardů: ISO 9001: 2000 – mezinárodní standard pro
kontrolu kvality; a ISO 14001:2004 – mezinárodní standard pro systém environmentálního managementu.
Systém kvality a řízení vlivů na životní prostředí zajišťuje,
že prodej, nákup, vývoj výrobků i výroba probíhají podle
stanovených postupů a instrukcí, které jsou známy všem

pracovníkům. ISO 9001 zajišťuje, že je splněna stanovená kvalita postupů i výrobků – a tak vznikají výrobky
stejnorodé kvality.
ISO 14001 zohledňuje všechny aspekty životního prostředí. To znamená jak ve výběru surovin, v interním životním
prostředí, tak i při manipulaci s odpadem.
Kromě toho se stále stanovují nové cíle pro zlepšení kvality i dopadů na životní prostředí.

Systém péče o dřevo

WOCA Sortiment výrobků
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WOODCARE DENMARK A/S
Tvaervej 6
Tel.:
DK-6640 Lunderskov
Fax:

+45 99 58 56 00
+45 99 58 56 36

info@ttwoodcare.com
www.wocadenmark.com
www.ﬂoorforever.cz

