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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COLOR/DIAMOND OIL 

 

Woca Master Oil và Diamond Oil là dầu dưỡng và tạo màu cho gỗ thế hệ mới, có thể được 

sử dụng trên tất cả các sàn gỗ thô, mới được chà nhám và hoặc mới lắp đặt đối với tất cả các 

chủng loại gỗ.  

Áp dụng trên các đồ gỗ chưa được xử lý và đã xử lý như sàn nội thất, cầu thang, ván và đồ 

nội thất. 

Dầu Master Color có đặc tính thẩm thấu tuyệt vời và do đó đảm bảo bề mặt chống mài mòn, 

bụi bẩn và nước. Tùy thuộc mong muốn và chủng loại gỗ, WOCA có thể tăng cường, che dấu 

hoặc sửa đổi các đặc tính tự nhiên của gỗ.  

 

Diamond Oil được sử dụng để hoàn thiện và đảm bảo bề mặt cực kỳ cứng, chống bụi bẩn và 

không thấm nước. Diamond Oil là sản phẩm lý tưởng cho hoàn thiện cơ bản của bất kỳ loại 

đồ gỗ nội thất thô, mới và vừa được chà nhám. Hàm lượng dung môi nhỏ hơn 1%. Máy đánh 

sàn được khuyến khích để đánh bóng các khu vực lớn hơn.  
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 I. BƯỚC TIỀN XỬ LÝ (Tùy chọn khi xử lý màu nền của gỗ) 

 

LYES, ACTIVE STAINS VÀ PRE-COLORS 

Trước khi áp dụng mỗi loại dầu, đảm bảo đã áp dụng 

tất cả các biện pháp an toàn và có sẵn thiết bị cần thiết. 

Sau khi sàn hoặc nội thất của bạn được chà nhám thì 

đây là thời gian để áp dụng các loại dầu Woca Lyes, 

Active Stains hoặc Pre-Colors. Những sản phẩm này 

cần phản ứng với gỗ thô bằng các hoạt chất hóa học có 

trong chúng.  

Hầu hết các phương pháp xử lý này cần 24 giờ để khô 

trước khi đến bước áp dụng loại dầu chính – hãy chắc 

chắn ghi nhớ điều này.  

Ở các bước tiền xử lý, sản phẩm Woca cần phải được 

quét hoặc lăn đồng đều. Không nên có bất kỳ chất lỏng 

nào còn sót lại trên bề mặt. Sử dụng cọ, ru lô hoặc mút 

để xử lý. 

 

 

 II. VỆ SINH VÀ CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT (Gỗ mới và sạch bụi có thể 

bỏ qua bước này) 

 

Sàn gỗ cứng hoặc đồ gỗ cần được chà nhám với giấy 

nhám 100-120. Nếu áp dụng bước tiền xử lý, sau khi đã 

áp dụng, toàn bộ bề mặt cần được crà nhám 1 lần nữa 

để khử các sợi lông gỗ. 

Làm sạch bằng hỗn hợp 125ml Wood Cleaner pha với 

5 lít nước. Bề mặt phải hoàn toàn sạch, khô và không 

có dầu mỡ trước khi áp dụng Master Oil hoặc Diamond 

Oil. Độ ẩm tối đa của gỗ nên ở khoảng 12%, dầu và 

nhiệt độ thấp nhất là 20°C. Đảm bảo thông gió tốt trong 

suốt quá trình thi công và khô ráo. 
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 III. XỬ LÝ BẰNG MASTER COLOR OIL HOẶC DIAMOND OIL – 

LỚP THỨ 1 
 

1. Lắc đều và thật kỹ can hoặc thùng chứa WOCA trước khi sử dụng.  

 

2. Quét đều một lớp dầu lên bề mặt trong khu vực rộng tối đa khoảng 15 m² bằng cọ hoặc 

ru-lô. 

a. Định mức Master Color Oil: 12 m²/L  

b. Định mức Diamond Oil: 25 m²/L 

 

3. Để gỗ hấp thụ dầu trong khoảng 15 - 20 phút. 

 

4. Bước tiếp theo là đánh dầu vào gỗ với mút đánh bóng mềm bằng tay, với diện tích lớn có 

thể dùng máy. Đánh bóng khoảng 10 phút cho đến khi dầu hấp thụ đều vào gỗ. 
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5. Lưu ý: Dầu thừa xuất hiện trên bề mặt phải được lau thật sạch và kỹ bằng vải hoặc 

giấy, và di chuyển lên phần tiếp theo của gỗ cần áp dụng dầu. 

 

Dầu thừa có thể được lau sạch 

bằng khăn bông không có xơ 

(hoặc các mặt hàng quần áo cũ, 

áo phông, v.v.) 

 

CẢNH BÁO: bản thân dầu WOCA 

có khả năng tự cháy do các dung môi 

trong hỗn hợp dầu. Hãy chắc chắn 

loại bỏ giẻ lau dầu thích hợp bằng 

cách ngâm chúng hoàn toàn trong 

nước và đặt trong một túi bao gồm 

cả nước, hoặc phơi giẻ trên bề mặt 

bê tông!  

 

 IV. PHỦ LỚP THỨ 2  

 
1. Các bước áp dụng dầu cần cách nhau khoảng 6-12 

tiếng đồng hồ để khô cứng với nhiệt độ thông 

thường (>20°C) và độ ẩm khoảng 55%.  

2. Khuyến nghị nên phủ thêm 1 lớp dầu thứ 2 cho tất 

cả các loại gỗ, và lớp thứ 3 được khuyến khích sử 

dụng cho các loại gỗ mềm như thông, óc chó và 

Cherry Mỹ.  

3. Bề mặt sẽ sẵn sàng cho sử dụng nhẹ nhàng sau 24 

tiếng. 

4. Cần 5 ngày để cứng hoàn toàn. Trong thời gian này, 

tránh không cho bề mặt gỗ tiếp xúc với nước. 

5. Luôn ghi nhớ, bề mặt cần phải bão hòa với dầu 

Woca, nếu xuất hiện những vị trí có độ bóng không 

đều hoặc nhạt màu, có thể phủ thêm 1 lớp khác. 

  



 

5 

 

 V. XỬ LÝ BỔ SUNG CHO BỀ MẶT 

Có thể làm sạch và duy trì bề mặt gỗ đã xử lý qua với 

dầu hoặc wax  bằng xà phòng tự nhiên.  

Xà phòng nhẹ, thẩm thấu này sẽ loại bỏ bụi bẩn và 

giúp gỗ không bị khô và nứt.  

Nó để lại một lớp xà phòng siêu nhỏ, thoáng khí trên 

bề mặt giúp tối đa hóa sức đề kháng và làm cho bề mặt 

dễ dàng giữ sạch hơn.  

Woca Natural Soap đạt tiêu chuẩn không khí trong 

nhà của EU, và không có nước hoa cũng như phụ gia 

ảnh hưởng tới sức khỏe. 
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