
Żel do blatów kuchennych WOCA 
- do odświeżania olejowanych powierzchni z drewna 

 

 
 
 
 
Łatwy i skuteczny Naturalny 

 
 
 
 
 
 
 • Łatwe dozowanie 
 

  • Oszczędne zużycie 
 

  • Nadaje się na zabawki dla 
dzieci 

 

 • Zalecany od strony biologii 
zamieszkania 

 

  • Posiada certyfikat FDA 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Informacja  
 
 Pojemnik: 400 ml 

Wydajność: 6-12 m2/l 

zależnie od gatunku drewna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zakres zastosowań 
Żel jest przeznaczony do odświeżania wszelkich 

olejowanych powierzchni drewnianych wewnątrz 

budynków jak też blatów i mebli. 

 
 

Wynik 

Skuteczny żel schnie bardzo szybko i wzmacnia 

naturalny kolor drewna; powierzchnia staje się                    

trwała jak też odporna na wodę i brud. 

 
 

Nanoszenie 

Nanosić pędzlem lub wałkiem na czystą i suchą 

powierzchnię; wetrzeć wkładką polerską. 

Obróbka dodatkowa 

W przypadku silnie chłonących powierzchni olejowanie 

powtórzyć. 

 
 

Pielęgnacja i zmywanie 

Do codziennego zmywania polecamy mydło do podłóg 

drewnianych lub mydło olejowe, które nie tylko zmywa 

ale również olejuje. Konserwacja zależy od stopnia 

zużycia. 

Plamy wody jak też drobne uszkodzenia dają się łatwo 

niwelować intensywnym zmywaczem; po przemyciu 

pozostawić do wyschnięcia i wypolerować niestrzępiącą 

się szmatą z niewielką ilością żelu. 

Żel do blatów stosować w razie potrzeby. 
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Tak pracujesz prawidłowo.... 
– Żel do blatów kuchennych WOCA  

- do odświeżania wcześniej olejowanych 
  powierzchni z drewna 

 

 
 
 
 
Łatwy i skuteczny Naturalny 

 
 
 
 

Narzędzia 
 

Szmata bawełniana, wkładka polerska, 

                                                                                                                                            papier ścierny 220 

 
 
 
 
 
 
 
 Wskazówka bezpieczeństwa! 
 

Szmaty nasączone olejem 

mogą ulec samozapaleniu. 
Szmaty po użyciu spalić lub 

nasączyć wodą i przechować w 

szczelnie zamkniętym pojemniku,  

3 4 
po czym utylizować.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skuteczny żel schnie bardzo szybko i wzmacnia naturalny 

kolor drewna; powoduje, że powierzchnia staje się trwała 

jak też  odporna na wodę i brud. 

    Zmyć gruntownie powierzchnię intensywnym 

zmywaczem  zmieszanym z wodą w stosunku 1 : 40,  

i pozostawić przynajmniej na 8 godzin do całkowitego 

wyschnięcia. 

W przypadku wystających włókien powierzchnię 

przed olejowaniem przeszlifować papierem 

ściernym 220  (usunąć pył po szlifowaniu). 
 

    Odpowiednią ilość żelu rozprowadzić wkładką 

polerską (biała, beżowa lub czerwona) w postaci 

równomiernej, kryjącej warstwy. 
 

    Kontynuować polerowanie do momentu, aż drewno 

nasyci się a powierzchnia stanie się równomierna. 

Zaleca się zawsze pracować na małym odcinku, gdyż 

żel jest szybkoschnący.                                                                            

                                                                                                            

Przed przystąpieniem do następnego odcinka 

wypolerowaną już powierzchnię przetrzeć dokładnie 

suchą, niestrzępiącą się szmatą. Po przetarciu 

powierzchnia nie może wyglądać na mokrą,  jak też     

nie mogą na niej pozostawać resztki żelu. 

                                                                                                      

 

 

 

Jeśli po 4-6 godzinach drewno nie wygląda na nasycone, 

to można powtórzyć nanoszenie z niewielką ilością żelu w 

sposób opisany w punkcie 2, aż powierzchnia stanie się w 

pełni nasycona. 

 

Po 4 - 6 godzinach schnięcia z blatu można 

oszczędnie korzystać. 

W następnych -3 godzinach chronić powierzchnię przed 

wodą. Czas całkowitego utwardzenia to około 3 dni, po 

tym okresie zaleca się umycie niestrzępiącą się szmatą 

całej powierzchni mydłem w rozpylaczu WOCA. 

 
 

Pielęgnacja 
 
Do codziennego zmywania polecamy mydło do podłóg 

drewnianych WOCA lub mydło olejowe WOCA, które nie 

tylko zmywa ale również dodatkowo olejuje. 

Konserwacja zależy od stopnia zużycia. Plamy wody jak 

też drobne uszkodzenia dają się usuwać intensywnym 

zmywaczem WOCA; po oczyszczeniu pozostawić do 

wyschnięcia i wypolerować niestrzępiącą się szmatą z 

niewielką ilością żelu. 


