
Toepassingsgebied

Schoonmaken van nieuw, onbehandeld, geschuurd en gelakt hout. Ideaal voor alle houtsoorten. 

Gebruik

Voorbereiden Use WOCA Wood Stain Remover for particular stubborn stains.

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

Behandelen Lichte behandeling:

Meng Intensive Wood Cleaner en warm water. Zie mengverhouding hieronder. Veeg het houten 
oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te 
behandelen.

- Onbehandelde, met zeep behandelde of geoliede oppervlakken: Meng 125 ml Intensive Wood 
Cleaner met 2,5 L warm water

- Gelakte of geverfde houten oppervlakken: Meng 125 ml. Intensive Wood Cleaner met 5 L warm water.

Optimaal resultaat:
Voor het beste resultaat werkt u met twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om 
de vuile dweil uit te spoelen.

Onbehandelde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. 
2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Als het oppervlak erg vuil is, 
herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen.
Met zeep behandelde of geoliede houten oppervlakken: 1) Gebruik de Intensive Wood Cleaner net 
zoals u dat doet voor gewoon schoonmaken en laat het product 5 minuten inwerken voordat u het met 
schoon water afveegt. Gebruik afwisselend een pad of een eenschijfsmachine en droog overtollige 
Intensive Wood Cleaner af met een doek of een dweil. Herhaal indien nodig bij zware vervuiling. 2) 
Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. 3) Intensive Wood Cleaner 
verwijdert de zeep of olie van behandelde oppervlakken, dus ze moeten opnieuw worden behandeld 
met Natural Soap of Diamond Oil Active.
Gelakte of geverfde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. 
Om een nat oppervlak te vermijden, dient de dweil of doek goed te worden uitgewrongen. 
Veeg indien nodig vervolgens af met een droge doek. Herhaal indien nodig. 2) Voor het opnieuw 
behandelen van gelakte vloeren, moet u Master Cleaner of Master Care gebruiken.

Opmerking Dit product mag NIET worden gebruikt voor normale, dagelijkse reiniging.

Intensive Wood Cleaner

Reinigt en ontvet grondig

Intensive Wood Cleaner is een product dat speciaal is ontwikkeld voor het 
schoonmaken van alle houtoppervlakken binnenshuis zoals meubels, vloeren, 
keukentafels, enz. Het is zowel geschikt voor onbehandelde, geoliede of 
gelakte oppervlakken. Intensive Wood Cleaner is een schoonmaakmiddel voor 
het primen dat geschikt is voor bijzonder hardnekkige vlekken of voordat een 
oppervlak wordt behandeld met bijvoorbeeld olie, lak of zeep.

Voor onbehandelde, geoliede, in de was gezette, gelakte of ingezeepte •	
houten binnenoppervlakken

Bereidt oppervlakken voor op extra behandeling •	
Basisreiniging en vetverwijdering •	
Zeer efficiënt•	
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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

Samenstelling < 5%: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 
kationogene oppervlakteactieve stoffen, EDTA en de 
zouten daarvan.

Dichtheid 1,04 g/ml

PH-waarde 10,5

Duurzaamheid 36M

Verwerkingstemperatuur +15-30°C

Verbruik 200-300 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het 
oppervlak.

Kleuren Colourless

Mengverhouding 1:20-1:40, afhankelijk van de vervuilingsgraad of oppervlak.

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 1 L en 2,5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Natuurzeep, #511010
Onderhoudsolie, #527310
Onderhoudsgel, #527802/527902
Master Cleaner, #684510
Master Care, #684110
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com


