
Toepassingsgebied

Voor  de verzorging en het onderhoud van onbehandelde of vooraf met olie behandelde/geschuurde 
oppervlakken. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Gebruik

Voorbereiden Het is belangrijk dat zowel het hout als de olie minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een 
gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd 
is voor een optimale verdamping en droogtijd. Schuur oude en eerder behandelde oppervlakken 
met schuurpapier korrel 180. Stofzuig het oppervlak grondig. Maak het oppervlak goed schoon met 
Intensive Wood Cleaner, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met schoon 
water. Na het schoonmaken, het oppervlak minimaal 8 uur laten drogen bij een temperatuur van 20°C. 
De olie goed doorroeren.

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

Fijnschuren Korrel 180.

Behandelen Doe een hoeveelheid olie op een kwast en breng een egale, dekkende laag aan. Indien dit mogelijk 
is, raden we aan om ook de andere kant van het werkblad met een laag olie te behandelen. Laat de 
olie gedurende ca. 30 minuten bij een temperatuur van 20°C in het hout trekken. Breng extra olie aan 
op droog ogende plekken. Gebruik de rode WOCA-handboener om het hout met de houtnerf mee te 
polijsten. Dit verhoogt de weerstand van het oppervlak. Verwijder eventueel overtollige olie met een 
pluisvrije katoenen doek. Er mag geen olie op het werkblad achterblijven.
Als het oppervlak niet goed droog wordt gewreven, zal het kleverig aanvoelen. Laat het oppervlak 
ongeveer één uur rusten en herhaal daarna de stappen. Vóór gebruik, dient het oppervlak twee tot 
drie keer te worden behandeld. Voor de afwerking de olie nat inschuren met natschuurpapier (korrel 
280-400). Daarna schoonvegen met een pluisvrije katoenen doek.

Opmerking Het werkblad moet minstens jaarlijks of wanneer nodig worden onderhouden. Voor een superieur 
resultaat, behandelt u het werkblad met Worktop Oil of WOCA Maintenance Gel. Is een grondige 
onderhoudsbeurt nodig? Doorloop dan de volledige procedure.

Droogtijden

Droogtijden 8-10 uur bij 20°C

Licht gebruik 24 uur bij 20°C

Worktop Oil

Beschermt en voedt werkbladen

Worktop Oil is een aan de lucht hardende olie die diep in het hout dringt 
en een duurzaam water- en vlekbestendig oppervlak vormt. Dankzij de olie 
laat u de natuurlijke houtglans tot zijn recht komen en krijgt het oppervlak 
een natuurlijke, frisse uitstraling. Worktop Oil is geschikt voor gebruik op 
onbehandelde, geoliede of geschuurde oppervlakken.

Extra sterk tegen vuil en waterbestendig •	
Natuurlijke uitstraling•	
Geschikt voor alle houtsoorten•	
Laat de glans en de houtnerfstructuur opvallen•	
Voor levensmiddelen•	
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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.

Worktop Oil

Beschermt en voedt werkbladen
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Technische gegevens

Dichtheid 0.90-0.95 g/ml.

Drogestofgehalte 70-75%

Duurzaamheid 3 jaar

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

Viscositeit 30-35 Twe. DIN Cup 4

Verbruik 12-15 m²/L

Kleuren Natural, white, grey and black

Reiniging gereedschap Reinigen met 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. 260 g VOC/L. De grenswaarde 
bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).

Verpakking 0,75 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Natural Soap, #511025
Natural Soap Spray, #510900

Maandelijks onderhoud Oil Refreshing Soap, #511225

Onderhoud Maintenance Gel, #527802A

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525
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