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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
WOCA CLASSIC LACQUER



 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WOCA CLASSIC LACQUER 
 

Woca Classic Lacquer là sản phẩm gốc nước không mùi, khi sử 

dụng sẽ tạo để lại trên bề mặt gỗ một lớp đề kháng và bảo vệ lâu 

dài cho những khu vực có mật độ sử dụng trung bình.  

Woca Classic Laquer có tính chât và hiệu suất tốt phù hợp với các 

khu vực trong nhà do tính khả năng thấm và khô nhanh tuyệt vời. 

• Woca Classic Lacquer có thể sử dụng trên mọi loại bề mặt 

gỗ 

• Bề mặt nên được chà nhám trước với độ nhám 100 

 

 

  



 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

Bước 1:  

Lắc đều trước khi sử dụng 

 

 

Bước 2:  

Woca Classic Lacquer nên sử dụng không pha loãng, sử dụng cọ hoặc con lăn để phủ 

lên bề mặt gỗ 

 



 

 

 

Lưu ý: Lăn dọc theo thớ gỗ 

 

 

 

Bước 3: 

Để cho bề mặt gỗ khô trong khoảng  2 tiếng sau đó có thể lăn thêm lớp thứ 2 và để 

khô qua đêm. 

 

  



 

Bước 4: 

Đánh lại bề mặt gỗ với giấy có độ nhám 200 hoặc sử dụng miếng đánh nhám màu nâu 

của Woca (có thể áp dụng thủ công hoặc bằng máy). 

 

 

Bước 5: 

Vệ sinh lại bề mặt gỗ 

 

  



 

Bước 6: 

Phủ thêm một lớp Woca Classic Lacquer và để cho bề mặt khô. 

 

Chú ý: 

- Sau 4 tiếng, sàn đã có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng. 

- Có thể đặt những vật nhẹ trở lại sàn sau 24 tiếng. 

- Woca Classic Lacquer sẽ khô cứng hoàn toàn trong 8 ngày. 
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