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PHƯƠNG PHÁP QUÉT DẦU WOCA WORKTOP OIL 

LÊN BỀ MẶT GỖ 

 

I. Dầu chăm sóc và bảo vệ Worktop oil cho nội thất 

hoặc nội thất nhà bếp 

 

 Cung cấp một bề mặt chống bụi bẩn và nước 

 Nổi bật vân gỗ tự nhiên 

 Có thể được sử dụng trên tất cả các loại gỗ 

 Tăng cường tông sáng màu của gỗ 

 An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm 

 

 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
 

II. Chà nhám bề mặt gỗ với giấy nhám 180 và hút bụi sạch sẽ 

 

 

  



 

 

III. Chuẩn bị bề mặt (nếu là bề mặt gỗ mới và sạch, có thể bỏ qua bước 

này) 

3.3. Xịt hoặc rửa bề mặt bằng Woca intensive wood cleaner.  

 

 

3.4. Sau đó vệ sinh bằng khăn ẩm. 

 

 

3.5. Để tối thiểu 8 tiếng cho bề mặt thật khô ráo. 

 

IV. Xử lý 

4.3. Kiểm tra lại bằng tay để chắc chắn bề mặt đã hoàn toàn khô ráo. Bề mặt được 

định nghĩa là khô khi không còn dính và ẩm. 

 



 

 

4.4. Khuấy dầu đều và kỹ 

 

4.5. Dùng cọ quét một lớp mỏng và thật đều tay. Định mức 15m2/L 

 

4.6. Sau khi quét xong, chờ khoảng 30 phút cho dầu ngấm vào thớ gỗ 

4.7. Đánh bóng bề mặt bằng mút mềm. Bước này cũng giúp dầu thấm vào gỗ nhiều 

hơn. 

 

  



 

 

4.8. Lau sạch toàn bộ dầu thừa bằng vải không lông, sau đó chờ khoảng 1 tiếng 

 

V. LỚP CUỐI CÙNG 

5.3. Quét lớp dầu cuối bằng cọ 

 

5.4. Sau khi quét xong, chà nhám 280-400 lúc dầu còn ướt.  

Trường hợp này áp dụng cho các loại gỗ nở vân (dựng lông gỗ), lớp 1 khô sẽ 

dựng lông, khi quét lớp 2 sẽ chà nhám khi dầu còn ướt, vì nếu đợi khô chà đi 

sẽ làm mất tác dụng lớp an toàn đối với thực phẩm. 

 

  



 

 

5.5. Lau toàn bộ dầu thừa bằng vải không lông. Chú ý phải lau hết dầu thừa trên bề 

mặt. 

 

5.6. Bề mặt sẽ sẵn sàng để sử dụng sau 24 tiếng (cho các thao tác nhẹ nhàng). Sử 

dụng cẩn thận trong tuần đầu. Sau đó dầu sẽ cứng hoàn toàn. 
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