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I. Xử lý lớp lót – Exterior Primer:  

 Sản phẩm lót đặc biệt cho gỗ mềm có tính thẩm thấu 

cao 

 Nhanh khô, thi công dễ dàng 

 Thấm sâu vào thớ gỗ để bảo vệ 

 Nên xử lý tiếp sau đó với Exterior Wood Oil 

 

Việc xử lý bằng WOCA Exterior Wood Primer phải được thực hiện trong thời tiết khô 

ráo, ở nhiệt độ từ 15-30 °C. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Độ ẩm của gỗ 

không được vượt quá 17%. Bề mặt gỗ phải sạch bụi và không dính các loại hóa chất khác. 

1.1. Lắc đều can. 

1.2. Quét 1 lớp mỏng WOCA Exterior Wood Primer không pha loãng, bằng cọ hoặc 

cọ lăn ru-lô đồng đều và dọc theo xớ gỗ. Định mức 15m2/L 

 

1.3. Tùy thuộc vào độ ẩm, có thể kiểm tra bằng tay để chắc chắn bề mặt đã hoàn toàn 

khô ráo. Chờ tối thiểu 6 tiếng trước khi xử lý thêm lớp dầu ngoài trời. 

  



 

 

 

II. Xử lý dầu ngoài trời – Exterior Oil: 

Dầu gốc nước dùng để bảo vệ, tạo màu tự nhiên và 

dưỡng gỗ ngoài trời 

 Thấm sâu và bảo vệ tối ưu cho gỗ ngoài trời 

 Trì hoãn sự xuất hiện của mốc và nấm 

 Có thể được sử dụng trên tất cả các loại gỗ 

 Kháng tia UV 

 An toàn và than thiện với môi trường 

Các màu cơ bản:  

 

Áp dụng theo các bƣớc sau: 

 

2.1. Xử lý chỉ trong thời tiết khô. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. 

  



 

 

2.2. Khuấy dầu thật kỹ trƣớc khi sử dụng. 

 Lƣu ý: Dầu dùng thừa sau khi đóng nắp lại, có thể có một lớp màng do tác dụng 

với Oxy trên bề mặt. Loại bỏ lớp màng này trước khi khuấy kỹ. 

 

2.3. Thoa một lớp dầu đều và mỏng bằng mút lau, ru-lo hoặc cọ.  

  

2.4. Sau đó không quá 5 phút, lau và miết thật sạch dầu thừa bằng vải cotton 

sạch hoặc máy lau/đánh bóng sàn. Đặc biệt chú ý loại tất cả bỏ dầu thừa từ 

khớp và rãnh. Định mức 12m2/L 



 

 

 

2.5. Nếu bề mặt gỗ vẫn chưa bão hòa (có thể hút thêm dầu, hoặc nhạt màu), có thể 

lăn lớp thứ 2 sau tối thiểu 8 tiếng. 

Lƣu ý: Chỉ lăn lớp thứ 2, khi kiểm tra bằng tay và thấy bề mặt gỗ khô ráo, 

không còn dính hoặc ẩm ướt. 

2.6.  Khi gỗ khô, đánh bóng bằng mút đánh bóng hoặc máy đánh bóng để đảm bảo 

bề mặt cứng hơn.  

2.6. Phải mất 24 đến 48 giờ để dầu cứng và khô hoàn toàn và có thể đƣa vào sử 

dụng, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, nhiệt độ ngoài trời và chủng loại gỗ. 

Gỗ không được tiếp xúc với nước trong thời gian này. Tùy vào độ ẩm và độ 

thông thoáng, Dầu Woca sẽ hấp thụ oxy và tạo liên kết bền bỉ với gỗ hoàn toàn 

sau 4-5 ngày. 

  



 

 

III. Tùy chọn – Lớp bảo vệ ngoài cùng tối ƣu 

 

 Ở các vùng thời tiết khắc nghiệt như gió biển hay chênh 

lệch nhiệt độ các mùa cao, gỗ thường hay bị bạc màu 

nhanh hơn.  

 Để kéo dài tuổi thọ và bảo vễ tối ưu cho gỗ ngoài trời; 

Woca Exterior Wood Shield là giải pháp bảo vệ mạnh 

mẽ nhất cho cả gỗ thô và gỗ đã qua xử lý hoàn thiện.  

 Có thể xử lý cho các loại vật liệu hấp thụ ngoài trời khác 

như  gạch, bê-tông và đá. 

 

3.1.  Bước 1: Lắc đều can 

3.2.  Bước 2:  Có thể áp dụng cho gỗ ngoại thất bằng súng phun, chổi quét hoặc bằng 

cách nhúng gỗ. Điều quan trọng là sản phẩm được áp dụng triệt để và đồng đều. 

Đối với sử dụng súng phun, vòi phun cách khoảng 10-15 cm từ bề mặt. Định mức 

30m2/L. 

3.3.  Để gỗ khô tự nhiên. Sau 2-4 ngày gỗ sẽ được bảo vệ hoàn toàn. Có thể áp dụng 

lớp thứ 2 tùy nhu cầu. 
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