
Toepassingsgebied

Voor onbehandelde nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden De product-, kamer- en vloertemperatuur moeten tussen 15-30°C zijn. De houtvochtigheid mag niet 
hoger zijn dan 12%. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en tijdens het drogen. Voor het 
fijnschuren moet het hout pas geschuurd zijn met korrel 100-120. Grondig stofzuigen. Maak het hout 
schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat het minimaal 8 uur laten drogen vóór het aanbrengen van 
de olie.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Fijnschuren Korrel 100-120.

Behandelen De pot Master Colour Oil goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te 
voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie in een 
gelijkmatige laag met een kortharige lakrol (4-6 mm) aan. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 10 
m² per keer. Laat de olie gedurende 10-20 minuten indringen. Als de olie snel in het hout trekt, extra olie 
aanbrengen. Wrijf de olie in het hout tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met 
een beige pad voor grote oppervlakken en een polijstdoek/-pad voor kleine oppervlakken. Gebruik 
droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet 
meer nat lijkt. Ga door totdat het hele gebied is gepolijst en de overtollige olie grondig is verwijderd. 
Voor een goede verzadiging moet het oppervlak binnen 6-12 uur na de eerste toepassing opnieuw 
worden gepolijst met 1 dl Master Colour Oil per 10 m². De olie goed inwrijven zoals eerder beschreven.

Opmerking Houd het oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. 
Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natural Soap die het oppervlak extra zal 
beschermen.

Droogtijden

Droogtijden 12-24 uur bij 20°C

Volledig uitgehard 7 dagen bij 20°C

Master Colour Oil

Oliebehandeling van houten oppervlakken

Master Colour Oil biedt kleur en bescherming in één product. De olie 
dringt het hout binnen en zorgt voor een slijtvast oppervlak met een hoge 
weerstand tegen water en vuil. Het is perfect voor gebruik binnenshuis op alle 
onafgewerkte, nieuwe of pas geschuurde oppervlakken in alle houtsoorten.

Bestand tegen vuil en vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn•	
Verkrijgbaar in verschillende kleuren•	
Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak•	
Keurmerk Binnenklimaat•	

19.10.2021

Technisch gegevensblad

- p. 1/2



Contact_Label

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.
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Technische gegevens

Dichtheid 0.90-0.95 g/ml.

Drogestofgehalte 50-55%

Duurzaamheid 3 jaar

Verwerkingstemperatuur +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik 10-12 m²/L

Oppervlak (verdunde 
oplossing)

10-12 m²/L

Kleuren 11 colours

Reiniging gereedschap Met WOCA Solvent of terpentine

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.

VOS Dit product bevat max. 370 g VOC/L. De toegelaten 
waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).

Verpakking 1 L - 2.5 L - 5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Natural Soap, #511010A

Maandelijks onderhoud Oil Refreshing Soap, #511210A

Opnieuw inoliën Maintenance Oil, #527310A/527410AA
Maintenance Gel, #527802A/527902A

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525
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