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Interior and Exterior Wood Coating Solutions

Being fast drying, water-resistant, and both easy to apply and 
clean up, our interior wood coating range makes furniture 
durable by protecting it from wear and tear and preventing 
dirt deposits. It is resistant to ketchup, oil, butter, tea, coffee, 
fruit juice, cooking oil, hair oil, soap solutions, water and 
similar other ingredients/reagents. It is suitable for wooden 
doors, windows, kitchen cabinets, sofas, beds, dining tables 
and a wide range of other furniture.

Our exterior wood coating range showcases outstanding 
performance and is highly durable, UV resistant, water 
resistant, tough and flexible, making it suitable for wooden 
doors, windows, beach and outdoor furniture. The exterior 
wood coating is non-yellowing and prevents dirt deposits and 
decay by fungal and insect attacks.

Oasis Truwood Stain

Oasis Truwood Stain is a premium, fast drying and 
concentrated interior grade wood stain used to give a long 
lasting, brilliant and transparent appearance, thus preserving 
the natural beauty of wood. Oasis Truwood Stain can be 
diluted either by a solvent or water. Its unique universal 
property results in an eco-friendly performance.

Oasis Truwood Exterior Stain

Oasis Truwood Exterior Stain is a premium, highly durable 
and concentrated wood stain used to give UV resistance, 
long lasting exterior durability and transparent appearance, 
thus preserving the natural beauty of wood under exterior 
exposure conditions. 

Oasis wood coating products are tested and passed by 
‘Al Futtaim Exova Laboratory, Dubai’ for 23 common 
reagents used domestically as per ASTM- D3023.

حلول طالء داخلية وخارجية لألخشاب

تتمّيز مجموعتنا من األصباغ الداخلية لألخشاب بكونها سريعة 
الجفاف، مقاومة للماء وسهلة االستخدام والتنظيف، مما يزيد من عمر 

المفروشات إذ تحميها من التضّرر والتلف وتمنع عنها تجّمع األوساخ. 
فهي مقاومة للكاتشب، الزيت، الزبدة، الشاي، القهوة، عصير الفواكه، 
زيت الطهي، زيت الشعر، محلول الصابون، الماء وغيرها من المكّونات/

العناصر المشابهة. بناًء لهذا، فإنها مناسبة للمصنوعات الخشبية مثل 
األبواب، النوافذ، خزائن المطبخ، المقاعد، األسّرة وطاوالت الطعام، إضافة 

إلى مجموعة واسعة من المفروشات األخرى.

من جهتها، تتمّيز مجموعتنا من األصباغ الخارجية لألخشاب بكونها 
فائقة األداء وعالية التحّمل، إضافة لمقاومتها ألشعة الشمس فوق 

البنفسجية )UV( والماء. كما أنها متينة ومرنة، مما يجعلها مناسبة 
للمصنوعات الخشبية مثل األبواب، النوافذ والمفروشات المخّصصة 

للشاطئ واألماكن الخارجية. كما يتمّيز الطالء الخارجي لألخشاب بعدم 
اصفراره وهو يمنع تجّمع األوساخ والتحّلل بسبب األضرار التي تخّلفها 

الفطريات والحشرات.

أويسيس ترو-وود ستاين

أويسيس ترو-وود ستاين عبارة عن طالء مرّكز فاخر سريع الجفاف 
لألخشاب المستخَدمة داخليًا لمنح مظهر المع شّفاف يدوم طوياًل، 

وبالتالي يحافظ على الجمال الطبيعي لألخشاب. يمكن تخفيف طالء 
أويسيس ترو-وود ستاين إما عبر محلول أو بالماء. يتمّيز بكونه صديقًا 

للبيئة بفضل خصائصه الدولية الفريدة.

أويسيس ترو-وود أكستيريور ستاين

أويسيس ترو-وود أكستيريور ستاين عبارة عن طالء مرّكز فاخر عالي 
التحّمل لألخشاب يتم استخدامه لتوفير المقاومة ضد األشعة فوق 

البنفسجية )UV(، مع القدرة على التحّمل لفترة طويلة في الخارج ومنح 
مظهر شّفاف، وبالتالي الحفاظ على الجمال الطبيعي لألخشاب أثناء 

تعّرضها للظروف الخارجية. 

يتم اختبار والمصادقة على منتجات أويسيس لطالء لألخشاب 
من ِقَبل ’مختبر إكسوفا الفطيم، دبي‘ لفحص 23 مادة 

.ASTM-D3023 كيميائية مستخَدمة محليًا وفقًا لمعايير

YOUR WOOD’S 
BEST FRIEND!

الصديق األفضل 
لألخشاب!

OASIS 
TRUWOOD 
INTERIOR

 أويسيس
 ترو-وود
إنتيريور

Fast Drying

Specialized resin and hardener-based coating 
dries quickly, which saves man and machine 
hours.

Water Resistance

Moisture resistance property, which increases 
wood life.

Resistance to Food Derivatives

Resistance to a wide range of food derivatives 
like oil, butter, tea, coffee, milk, ketchup etc.

Heavy Metal Free

Does not contain lead, mercury, chromium, 
cadmium and similar heavy metals.

Excellent Hardness 

Polyurethane resin gives excellent hardness, 
scratch resistance and tough film.

Easy Cleaning 

Based on a unique formulation which makes 
it very easy to clean and keeps the furniture 
looking new for a long time.

Suitable for wooden doors, windows, 
dining tables, kitchen cabinets, sofas, 
beds etc.

سريع الجفاف

دة خاّصة تؤّدي  طالء مرتكز على مادة صمغية ومجمِّ
إلى الجفاف السريع، مما يسهم في تقليل عدد 

ساعات عمل الموّظفين واآلالت.

مقاوم للماء

مّيزة مقاومة للرطوبة مما يزيد من عمر األخشاب.

مقاوم لمشتّقات الطعام

مقاوم لمجموعة واسعة من مشتّقات الطعام مثل 
الزيت، الزبدة، الشاي، القهوة، الحليب، الكاتشب، 

إلخ.

خالي من المعادن الثقيلة

ال يحتوي على الرصاص، الزئبق، الكروميوم، 
الكادميوم والمعادن الثقيلة الشبيهة.

صالبة ممتازة

يمنح صمغ البوليوريثاين مستويات صالبة ممتازة، 
مع توفير طبقة صلبة مقاومة للخدوش.

تنظيف سهل

يرتكز على تركيبة فريدة تجعل تنظيفه سهاًل جدًا، 
وُيبقي المفروشات متمّتعة بمظهر جديد لفترة 

طويلة.

مناسب للمصنوعات الخشبية مثل األبواب، 
النوافذ، طاوالت الطعام، خزائن المطبخ، 

المقاعد، األسّرة، إلخ.

FAST
DRYING

WATER
RESISTANCE

RESISTANCE TO 
FOOD DERIVATIVES

FREE FROM
HEAVY METAL

EXCELLENT
HARDNESS

EASY
CLEANING

FOR
DOORS, 
WINDOWS
& FURNITURE

•	 Maintain the pressure, fan angle and distance in between 
the substrate and the spray gun during application as 
specified.

•	 Store the applied wooden furniture/stuff in a dust free area.

•	 Allow each coat to get completely dry before sanding 
and/or application of a subsequent coat.

والمسافة بين السطح وأداة ضخ الطالء خالل عملية االستخدام 
وفقًا لما هو محّدد.

• يجب وضع المفروشات/القطع الخشبية المطلية في منطقة 	
خالية من الغبار.

• اترك كل طبقة لكي تجف تمامًا قبل التنعيم و/أو وضع أي 	
طبقة الحقة.

•	 Don’t start painting if the moisture content in the wood is 
higher than 15%.

•	 Don’t start painting if the humidity is above 85%.

•	 Don’t sand the wood against the grain.

•	 Avoid excessive sanding. Too much sanding in an area 
that has blemishes/marks may only make it worse.

•	 Don’t use substandard material like stucco, polyester 
putty etc. to fill dents, holes and grains. There may be 
chances of peel off, color change, cracking and so on at a 
later stage.

•	 When dipping the rag in the stain, make sure not to let it 
drip anywhere you don’t want it to go.

•	 Don’t double up the application of stain on any areas 
that have been completed because this will cause a color 
change.

•	 Don’t apply thick coats at one time. This will create 
problems of blistering, bubble formation, sagging, delay 
in drying etc.

•	 Don’t sand the applied material if not dried properly. 
This will create problems of sandpaper clogging, scratch 
marks etc.

•	 Don’t keep applied wooden furniture/surface outside and 
near the sanding area. This will give rise to the issue of 
loose particles deposition on the surface and roughen it.

•	 Don’t sand the final coat as sanding will remove the 
desired shine and finished look. 

• ال تبدأ بالطالء إن كان محتوى الرطوبة في الخشب أكثر من %15.	

• ال تبدأ بالطالء إن كان مستوى الرطوبة أعلى من %85.	

• ال تقم بتنعيم الخشب من الجهة الخلفية للورق الرملي.	

• تفادى التنعيم الزائد بالورق الرملي. فالتنعيم الزائد في 	
المنطقة التي تحتوي على عيوب/عالمات قد يفاقم المشكلة.

• ال تستخدم مواد أقل من المستوى المطلوب مثل الجص، 	
معجون البوليستر، إلخ. لملء الفجوات، الفتحات واألسطح 

المحّببة. قد تكون هناك مخاطر حصول تقّشر، تغّير في اللون، 
تفّسخ وغيرها من األمور األخرى في مراحل الحقة.

• عند غمس القطعة القماشية في الصباغ، تأّكد من عدم 	
تساقط أي نقاط منها على أي أماكن ال ترغب بها.

• ال تضاعف كمية الصباغ على أي مناطق تم إنجاز العمل عليها 	
كون هذا قد يتسّبب في حصول اختالف في األلوان.

• ال تضع طبقات سميكة في وقت واحد. هذا قد يولّد مشاكل 	
مثل تجّمعات السوائل، تشّكل الفقاعات، االرتخاء، التأّخر 

بالجفاف، إلخ.

• ال تقم بتنعيم المواد على السطح بالروق الرملي إن لم تكن قد 	
جّفت جيدًا. هذا قد يولّد مشاكل مثل إعاقة الورق الرملي، بروز 

عالمات الخدوش، إلخ.

• ال ُتبقي المفروشات/القطع الخشبية المطلية في الخارج 	
وبالقرب من منطقة التنعيم. هذا قد يسّبب في تجّمع الجزيئات 

الدقيقة الشاردة على السطح وجعله خشنًا.

• ال تقم بتنعيم السطح النهائي بالورق الرملي كون هذا قد 	
يزيل اللمعان الجميل ويتلف المظهر النهائي.

AVOIDANCES أمور يجب تفاديها



• Wood will have flaws like scratches and dents. Before
applying any stain, sealer or paint, it is required to sand
down the wood to allow you to apply new materials and
prevent the flaws from being highlighted.

• Start the sanding with sandpaper that has grain of about
80 or 100 grit followed by 150 or 180 grit.

• Always sand with the grain of the wood.

• Inspect the wood to determine whether you are satisfied
with the surface or not. You can use high-intensity light
or wet the wood with paint thinner to magnify any
remaining blemishes.

• If you see blemishes/marks, you may need to sand the
wood again.

• After sanding the wood, wipe down with a rag and
remove any excess material.

• Apply a small bit of the stain to an innocuous part of
wood such as the underside. If you are happy with the
color of the stain you can begin staining the wood.

• Apply the stain using a rag or a brush. Apply the stain
evenly making sure you don’t leave puddles or uneven
clumps. Brushes work better than rags and will help to
apply the stain more evenly.

• If the stain isn’t dark enough, you may need to apply
several coats.

• Continue applying the stain on a wet coat and then
wiping away the excess before it dries. Make sure to add
new coats while the previous coat is still wet.

• Use a proper solvent-based or water-based wood filler to
fill big dents, holes and grains if required.

• Apply the sealer coat as per the recommended wet film
thickness and allow it to dry as specified.

• Sand the 1st coat of sanding sealer by using 220 grit
sandpaper and wipe down with a rag to remove dust,
loose particles and flakes.

• Multiple coats of sealer may be required depending upon
the wood type and finish requirement.

• Sand each subsequent coat of sanding sealer by 320 or
400 grit sandpaper and wipe down with a rag to remove
dust, loose particles and flakes.

• Apply 1 or 2 coats of topcoat based on the required
finish.

• The application area should have a proper exhaust
system.

• قد يحتوي الخشب على بعض العيوب مثل الخدوش 	
والتجاويف. لذا، قبل وضع أي صباغ، عازل أو طالء، يجب تنعيم 

الخشب بالورق الرملي لكي تتمّكن من وضع مواد جديدة ومنع 
بروز العيوب.

• باشر عملية التنعيم باستخدام الورق الرملي الذي يحوي 	
حبيبات بنحو 80 أو 100 درجة ومن بعدها 150 أو 180 درجة.

• قم دومًا بتنعيم الخشب عبر الجهة التي تحوي حبيبات الرمل.	

• تفّحص الخشب لتحديد مدى رضاك عن السطح. يمكنك 	
استخدام ضوء بتركيز عاٍل أو ترطيب الخشب بسائل تخفيف 

الطالء إلبراز أي شوائب باقية.

• في حال رؤية أي شوائب/عالمات، قد يكون عليك إعادة تنعيم 	
الخشب مجّددًا بالورق الرملي.

• بعد تنعيم الخشب بالورق الرملي، قم بمسحه عبر قطعة 	
قماشية وتخّلص من أي مواد زائدة.

• ضع كمية قليلة من الصباغ على جزء غير هام من الخشب مثل 	
الجهة السفلية. في حال كنت سعيدًا باللون، يمكنك البدء 

بصبغ الخشب.

• ضع الصباغ باستخدام قطعة قماشية أو فرشاة. ضع الصباغ 	
بالتساوي مع تفادي تشكيل فقاعات أو أي تجّمعات غير 

متساوية. الفراشي تعمل أفضل من القطع القماشية وتساعد 
في وضع الصباغ بطريقة متساوية أكثر.

• في حال لم يكن الصباغ داكنًا كفاية، قد يكون عليك وضع عّدة 	
طبقات.

• استمر بوضع الصباغ على طبقة رطبة ثم مسح الكمية الفائضة 	
قبل أن تجف. تأّكد من إضافة طبقات جديدة عندما تكون 

الطبقة السابقة ال تزال رطبة.

• استخدم مواد تعبئة فراغات الخشب المرتكزة على المحلول 	
المناسب أو الماء وذلك لتعبئة الفجوات الكبيرة، الفتحات أو 

أألسطح المحّببة عند الضرورة.

• ضع طبقة من الطالء العازل وفقًا لإلرشادات الخاّصة بسماكة 	
الطبقة الرطبة واتركها لتجفف وفقًا لما هو محّدد.

• قم بتنعيم الطبقة األولى من الطالء العازل باستخدام ورق 	
رملي درجة 220 ثم امسح السطح بخرقة قماشية للتخّلص من 

الغبار، الجزيئات الشاردة والقشور.

• قد يكون هناك حاجة لعّدة طبقات من العازل وفقًا لنوع 	
الخشب ومتطّلبات الدهان النهائي.

• قم بتنعيم كل طبقة الحقة من العازل باستخدام ورق رملي 	
320 أو 400 درجة وامسح السطح بخرقة قماشية للتخّلص من 

الغبار، الجزيئات الشاردة والقشور.

• ضع 1 أو 2 طبقة من الطالء العلوي وفقًا لمتطّلبات الدهان 	
النهائي.

• يجب أن تحتوي منطقة الطالء على نظام تهوية مناسب.	

• يجب الحفاظ على نفس مستوى الضغط، زاوية المروحة 	

GUIDELINES إرشادات INTERIOR WOOD STAINS أصباغ داخلية لألخشاب
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OASIS 
TRUWOOD 
EXTERIOR

 أويسيس
ترو-وود 

إكستيريور

LONG 
LASTING 
PERFORMANCE

WATER
RESISTANCE

UV
RESISTANCE

FREE FROM
HEAVY METAL

EXCELLENT
HARDNESS

EASY
CLEANING

FOR
DOORS, 
WINDOWS
& OUTDOOR 
FURNITURE

UV

Long Lasting Performance

Specialized acrylic resin and hardener-based 
coating gives excellent durability.

Water Resistance

Moisture resistance property which increases 
wood life.

UV Resistance

Unique formulation that contains UV 
stabilizers, which protect wooden surfaces 
against UV light.

Heavy Metal Free

Does not contain lead, mercury, chromium, 
cadmium and similar heavy metals. 

Excellent Hardness

Polyurethane resin gives excellent hardness, 
scratch resistance and tough film.

Easy Cleaning 

Based on a unique formulation which makes 
it very easy to clean and keeps the furniture 
looking new for a long time.

Suitable for wooden doors, windows, 
beach and outdoor furniture.

أداء يدوم طوياًل

دة  طالء مرتكز على مادة أكريليك صمغية ومجمِّ
خاّصة تمنح مستويات تحّمل ممتازة.

مقاوم للماء

مّيزة مقاومة للرطوبة مما يزيد من عمر األخشاب.

مقاوم لألشعة فوق البنفسجية

تركيبة فريدة تحوي على عناصر مثّبتة ألشعة 
الشمس فوق البنفسجية UV، مما يحمي األسطح 

.UV الخشبية من أشعة

خالي من المعادن الثقيلة

ال يحتوي على الرصاص، الزئبق، الكروميوم، 
الكادميوم والمعادن الثقيلة الشبيهة.

صالبة ممتازة

يمنح صمغ البوليوريثاين مستويات صالبة ممتازة، 
مع توفير طبقة صلبة مقاومة للخدوش.

تنظيف سهل

يرتكز على تركيبة فريدة تجعل تنظيفه سهاًل جدًا، 
وُيبقي المفروشات متمّتعة بمظهر جديد لفترة 

طويلة.

مناسب للمصنوعات الخشبية مثل األبواب، 
النوافذ والمفروشات المخّصصة للشاطئ 

واألماكن الخارجية.

 برامج قياسية للطالء
الداخلي لألخشاب

البرنامج 1: للطالء الشّفاف عبر وود ستاين

تنعيم الخشب/تحضير السطح وفق المحّدد
أويسيس ترو-وود ستاين1 طبقة 
أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر1 طبقة

تنعيم الطبقة األولى من كوت سيلر عبر ورق تنعيم 
رملي 220

أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر1 أو 2 طبقة
تنعيم الطبقة الثانية والثالثة من كوت سيلر عبر ورق 

تنعيم رملي 400/320
أويسيس ترو-وود PU توبكوت كلير1 طبقة

البرنامج 3: للطالء الشّفاف عبر وود ستاين

تنعيم الخشب/تحضير السطح وفق المحّدد
أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر1 طبقة

تنعيم الطبقة األولى من كوت سيلر عبر ورق تنعيم 
رملي 220

أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر1 أو 2 طبقة
تنعيم الطبقة الثانية والثالثة من كوت سيلر عبر ورق 

تنعيم رملي 400/320
أويسيس ترو-وود PU توبكوت كلير1 طبقة

البرنامج 2: للطالء الشّفاف عبر وود ستاين

تنعيم الخشب/تحضير السطح وفق المحّدد
أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر ممزوج مع 1 طبقة

أويسيس ترو-وود ستاين
تنعيم الطبقة األولى من كوت سيلر عبر ورق تنعيم 

رملي 220
أويسيس ترو-وود PU ساندينغ سيلر يتبعه 1 أو 2 طبقة

أويسيس ترو-وود ستاين
تنعيم الطبقة الثانية والثالثة من كويت سيلر عبر ورق 

تنعيم رملي 320/400
أويسيس ترو-وود PU توبكوت كلير1 طبقة 

البرنامج 4: للطالء المصّبغ

تنعيم الخشب/تحضير السطح وفق المحّدد
أويسيس ترو-وود PU بيغمنتد برايمر1 طبقة

تنعيم الطبقة األولى من كوت سيلر عبر ورق تنعيم 
رملي 220

 أويسيس ترو-وود PU بيغمنتد برايمر1 أو 2 طبقة
تنعيم الطبقة الثانية والثالثة من كوت سيلر عبر ورق 

تنعيم رملي 400/320
أويسيس ترو-وود PU بيغمنتد توبكوت1 طبقة



STANDARD SYSTEMS FOR INTERIOR 
WOOD COATING APPLICATION

System 1: For Clear Coating with Wood Stain

Sanding of wood/surface preparation as specified

1 Coat Oasis Truwood Stain

1 Coat Oasis Truwood PU Sanding Sealer

Sanding of 1st Coat Sealer by 220 mesh sanding paper

1 OR 2 Coats Oasis Truwood PU Sanding Sealer

Sanding of 2nd and 3rd Coat Sealer by 320/400 mesh 
sanding paper

1 Coat Oasis Truwood PU Topcoat Clear

System 4: For Pigmented Coating

Sanding of wood/surface preparation as specified

1 Coat Oasis Truwood PU Pigmented Primer 

Sanding of 1st Coat Sealer by 220 mesh sanding paper

1 OR 2 Coats Oasis Truwood PU Pigmented Primer 

Sanding of 2nd and 3rd Coat Sealer by 320/400 mesh 
sanding paper

1 Coat Oasis Truwood PU Pigmented Topcoat 

System 2: For Clear Coating with Wood Stain

Sanding of wood/surface preparation as specified

1 Coat Oasis Truwood PU Sanding Sealer mixing 
with Oasis Truwood Stain

Sanding of 1st Coat Sealer by 220 mesh sanding paper

1 OR 2 Coats Oasis Truwood PU Sanding Sealer followed 
by Oasis Truwood Stain

Sanding of 2nd and 3rd Coat Sealer by 320/400 mesh 
sanding paper

1 Coat Oasis Truwood PU Topcoat Clear

System 3: For Clear Coating

Sanding of wood/surface preparation as specified

1 Coat Oasis Truwood PU Sanding Sealer 

Sanding of 1st Coat Sealer by 220 mesh sanding paper

1 OR 2 Coats Oasis Truwood PU Sanding Sealer

Sanding of 2nd and 3rd Coat Sealer by 320/400 mesh 
sanding paper

1 Coat Oasis Truwood PU Topcoat Clear

EXTERIOR WOOD STAINS أصباغ خارجية لألخشاب
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 Step 1        

Sand the wooden surface 
thoroughly by using 220 grit 
sanding paper.

Step 2

Remove the dust, loose 
particles and flakes by using a 
cloth or air vacuum.

Step 3   

Inspect the wooden surface 
before application. Its moisture 
content should be less than 
15% prior to application.

SURFACE 
PREPARATION

 تحضير
السطح

The wooden surface must be sound, clean and free from 
oil, wax, grease and dust. Any loose flakes and dust must be 
removed by using an air vacuum or with a cloth.

يجب أن يكون السطح الخشبي سليمًا، نظيفًا وخاليًا من الزيت، 
الشمع، الدهون والغبار. يجب التخّلص من أي قشور أو غبار عبر 

استخدام مكنسة كهربائية أو قطعة قماشية.

الخطوة 1
قم بتنعيم السطح الخشبي 

جيدًا باستخدام ورق رملي خاص 
نوع 220.

الخطوة 2
قم بإزالة الغبار وغيرها من 

الشوائب واألوساخ والقشور 
باستخدام قطعة قماشية أو 

مكنسة كهربائية.

الخطوة 3
تفّحص السطح الخشبي قبل 
الطالء. يجب أن يكون محتوى 
الرطوبة فيه أقل من 15% قبل 

الطالء.

FLOORING األرضيات الدرج

WALL UNIT خزائن الحائط األسّرة

KITCHEN CABINETS خزائن المطبخ  DESKSالطاوالت

BEDS

STAIRCASE




