
 

WOCA Colour Oil  

 

 

Ulei pentru finisarea, colorarea şi protecția pardoselilor din lemn – aplicare manuală sau cu 

maşina (monodiscul) 

 

● Pentru pardoseli noi sau vechi din lemn  

● Colorează şi protejează în același timp 

● Se poate folosi pentru finisare jucării 

● Certificat de IBR
1
    

  

Informaţii despre produs 

Ambalaj, bidon plastic: 1 litri sau 2,5 litri 

Consum: 10-12 m
2
/litru 

Conținut corp solid: aprox.55% 

Culori disponibile: extra alb (10%), antic, gri Castle, extra 

gri, maro deschis, maro roşiatic, negru, nuc. 

 
ATENȚIE imaginile nu corespund 100% cu realitatea – pentru a vedea culoarea reală 

solicitați mostră pe lemnul pe care doriți să-l finisați/colorați. 

 

Domenii de aplicare 

Woca Colour Oil poate fi folosit pentru a colora și uleia suprafeţele din lemn nefinisate sau 

șlefuite. Se va aplica de două ori. 

Având în vedere că uleiurile se pot combina între ele, respectiv se pot aplica și peste 

produsele speciale Woca destinate numai colorării, pentru finisarea pardoselilor din lemn se 

poate obține o multitudine de culori și nuanțe (câteva mii). 

                                                 
1
 IBR = Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH (Germania), adică institutul pentru cerecetarea materialelor de construcții sub 

aspectul impactului biologic 

Certificatul IBR atestă faptul că materialul de construcție certificat nu are impact nociv asupra oamenilor care locuiesc sau își 

desfășoară activitatea în spatiile în care au fost folosite, respectiv vin în contact cu acestea. 

 



Rezultat 

Datorită saturației cu ulei, suprafața lemnului este protejată împotriva apei și murdăriei. De 

asemenea, suprafața mătăsoasă-mată poate fi reparată, inclusiv local, fără a se observa. 

 

După aplicare 

După întărirea completă a Colour Oil, pe suprafaţă poate fi aplicat orice lac Woca. 

 

Curăţare și întreţinere  

Suprafețele uleiate cu Colour Oil se spală cu Natural Soap, respectiv, din când în când, cu 

Oil Refresher. 

Petele dificile (ex.vin roșu) se curăță cu Spot Remover după care se aplică Maintenance Oil 

sau Maintenance Gel. 

Întreţinerea se face cu Woca Maintenance Oil, Woca Maintenance Gel sau Woca Colour Oil 

(aceași culoare care s-a folosit la prima aplicare). 

 

APLICARE  
 

Unelte necesare: 

Mașină de șlefuit, pad bej, 

trafalet, cârpe de bumbac, pad 

alb. 

Curăţaţi uneltele cu WOCA 

Solvent. 

 

ATENȚIE! 

  

Pericol de autoaprindere! Din 

cauza riscului de autoaprindere 

este important ca padurile și 

cârpele îmbibate cu ulei să fie 

puse în pungi, înmuiate în apă și 

aruncate într-un recipient închis 

ermetic. 

 

Colour Oil colorează și 

protejează 
 

 

Colour Oil poate fi utilizat pe suprafeţe interioare din lemn nefinisate sau tratate de curând 

cu substanțe de colorare și apoi șlefuite. 

Poate fi aplicat pe stejar, frasin, molid, larice, pin, tec, precum și pe plută. 

Uleiul scoate în evidență naturaleţea fibrei lemnului și oferă o suprafață rezistentă, uşor de 

întreţinut. 

Pentru a obține un finisaj uniform pe fag, molid şi pin, este recomandat să aplicați mai întâi 

Maintenance Oil. După aplicare, suprafața se lasă să se usuce aproximativ o oră. 



 

 

Pardoseala din lemn trebuie să fie șlefuită. Curățați cu 125 ml Wood Cleaner dizolvați 

în 5 litri de apă. Suprafața trebuie să fie complet curată, uscată și fără urme de grăsimi 

înainte de aplicarea Colour Oil-ului. Este indicat ca umiditatea maximă a lemnului să fie de 

12%, iar temperatura camerei să fie de cel puțin 18°C. 

 

Agitaţi bine bidonul cu Colour Oil înainte și în timpul aplicării. Aplicați uleiul într-un 

strat, pe o suprafaţă de aproximativ 15 m
2
, cu un trafalet cu păr scurt (sau șpaclu). Lăsaţi 

pardoseala să absoarbă uleiul. 

 

După aproximativ 15-20 minute, uleiul trebuie masat și întins pe lemn cu monodiscul 

cu pad bej (manual, pe suprafețe foarte mici). Masați timp de aproximativ 15 minute sau 

până când pardoseala pare saturată de ulei, transferând uleiul în exces pe zone învecinate. 

 

Atenție! După masare, eliminați complet excesul de ulei cu monodiscul cu pad bej și 

cârpă de bumbac. 

 

După aproximativ 6 ore (la 20°C), sau a doua zi, se aplică încă aproximativ 100 ml de 

ulei per metru pătrat, urmând pașii 2-4 de mai sus, dar pe suprafețe de câte maximum 

aproximativ 10 m
2
. 

A doua zi, după a doua aplicare, puteți lustrui pardoseala cu monodiscul și padul alb 

pentru a-i conferi un luciu discret. 

 

Pardoseala poate fi traficată ușor după aproximativ 6 ore de la uleiere, în cazul în care 

temperatura camerei este de 20°C. 

Uleiul va fi uscat complet după 5 zile. 

Acoperiți zonele de trafic cu carton ondulat în primele 5 zile de la aplicare și nu 

expuneți pardoseala la apă în acest timp. 
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