
Toepassingsgebied

Voor alle geoliede houtoppervlakken – ongeacht of ze zijn afgewerkt met oxidatieve olie of UV-olie (in 
de fabriek geolied). Oil Care Natural is geschikt voor donkere houtsoorten, terwijl Oil Care White wordt 
gebruikt voor lichter, mogelijk loog behandeld hout zoals den, as of eik, om de lichte uitstraling van het 
hout te behouden en te verbeteren. 

Gebruik

Voorbereiden Reinig het oppervlak met Intensiefreiniger, meng 125 ml in 5 liter lauw water. Laat de vloer minimaal 8 
uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.

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

Behandelen Schud de flacon grondig. Wrijf een dunne laag Oil Care in met een witte pad, een katoenen doek of 
gebruik een eenschijfsmachine voor grotere oppervlakken. Het is belangrijk dat de Oil Care zorgvuldig 
in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het oppervlak verzadigd en egaal lijkt. De vloer mag er 
niet nat uitzien en na het wrijven mag er geen overtollige olie achtergebleven zijn. Behandel de vloer 
stapsgewijs in kleine gedeeltes en ga verder tot de de hele vloer behandeld is.

Droogtijden

Licht gebruik 1-2 uur bij 20°C

Volledig uitgehard 24 uur bij 20°C

Aanbeveling Niet blootstellen aan water gedurende de uithardingstijd van 24 uur.

Oil Care

Herstelt geoliede oppervlakken - H2O

WOCA Oil Care kan gebruikt worden voor het onderhoud van alle geoliede 
houtoppervlakken en is met name geschikt voor het regelmatige onderhoud 
van geoliede houten vloeren.

Eenvoudig gebruik, kan zowel handmatig als machinaal worden •	
aangebracht 

Sneldrogend •	
Eco-vriendelijke binnenmilieus •	
Voor occasioneel onderhoud •	
IBR-gecertificeerd •	
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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

Dichtheid 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde pH 7-8

Duurzaamheid 3 jaar

Verbruik 30-40 m²/L

Kleuren Natural and white.

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 1 g VOC/L. De grenswaarde is 140 g 
VOC/L (cat. A/i).

Verpakking 1 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Natural Soap, #511025A

Maandelijks onderhoud Oil Refreshing Soap, #511225A

Opnieuw inoliën Maintenance Oil, #527325AA
Maintenance Gel, #527802A

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525A
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