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Wood Lye wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt of nieuw
geschuurd interieurhoutwerk zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. De
voorbehandeling voorkomt dat het hout vergeelt en verbetert de houtnerf,
waardoor een gekleurd waseffect ontstaat, afhankelijk van de gekozen kleur.
Wood Lye mag op alle houtsoorten worden gebruikt.

•
•
•
•

Voor een lichtere afwerking
Vermindert het vergelingproces van het hout
Vereist een daaropvolgende behandeling met olie, lak of zeep
Geschikt voor alle houtsoorten

Toepassingsgebied
Wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt en nieuw geschuurd binnenhout. Ideaal
voor alle houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

Het onafgewerkte hout moet schoon, droog en fijn geschuurd (korrel 100-120) zijn voordat de loog
wordt aangebracht.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Behandelen

Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Het is belangrijk dat er geen
pigmenten in de container achterblijven. Roer regelmatig tijdens het aanbrengen om te voorkomen
dat de pigmenten naar de bodem zakken. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA
Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m2 hout
aanbrengen. Laat het hout ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels en pigmenten met
een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het
houtoppervlak af met een WOCA-olie, -lak of -zeep.

Droogtijden
Droogtijden

8-12 uur.
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Technische gegevens
Dichtheid

1,01-1,04

PH-waarde

8-10

Duurzaamheid

36M

Verbruik

8-10 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.

Kleuren

White and grey

Reiniging gereedschap

Water.

Bewaren

+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking

2,5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal
geen invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie,
de aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht
voor om het product evenals
de verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

