
Toepassingsgebied

Voor geoliede oppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 
30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 
12 % bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en 
droogtijd.
Het oppervlak moet schoon zijn, ontvet en vrij zijn van was. Maak de vloer schoon met WOCA 
Intensiefreiniger en de vloer minimaal 8 uur laten drogen of wachten tot deze volledig droog is.

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

Behandelen Het product Onderhoudsolie Active goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Gebruik circa 1 dl 
olie per 4 m² vloer en breng deze aan met een pad, kortharige lakrol (3-4 mm) of een polijstmachine 
met een witte of beige pad voor grotere oppervlakken. Zorg ervoor dat u de olie goed in het 
hout wrijft. Ga door met polijsten totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een gelijkmatig en 
egaal uiterlijk heeft. Overtollige olie verwijderen met schone, pluisvrije katoenen doeken voordat u 
verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Volg de 
bovengenoemde methode en ga verder tot de volledige vloer is behandeld. 
Als de vloer met een polijstmachine is geboend, is deze na 4 uur droogtijd bij 20 °C geschikt voor licht 
gebruik. Als handmatig werd geboend, is de vloer na circa 24 uur geschikt voor licht gebruik.

Opmerking Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.

Droogtijden

Droogtijd bij machinaal 
polijsten

3-4 uur bij 20°C

Droogtijd bij handmatig 
polijsten

24 uur bij 20°C

Volledig uitgehard 3 dagen bij 20°C

Aanbeveling Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 48 uur heeft kunnen uitharden.

Onderhoudsolie Active

Herstelt geolied hout

Gebruik Onderhoudsolie Active voor de beste verzorging en onderhoud 
van uw geoliede houtvloer. Deze exclusieve, geurarme en uiterst robuuste 
onderhoudsolie is gemaakt van de allerbeste grondstoffen ten dienste van 
u en uw geoliede vloer. De onderhoudsolie is heel gebruiksvriendelijk en 
garandeert bovendien een minimum aan productafval. De onderhoudsolie frist 
de natuurlijke, warme gloed van het hout op en verhoogt de weerstand tegen 
vlekken en vuil dankzij een unieke extreme hyper cross linking technologie. 
Onderhoudsolie Active is zowel geschikt voor handmatig en machinaal 
behandelen van geoliede vloeren.

Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn•	
Bestand tegen krassen en strepen•	
Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak•	
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 0.90-0.95 g/ml.

Drogestofgehalte 70-75%

Duurzaamheid 3 jaar

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

Verbruik 40-50 m²/L

Kleuren Natural and white

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. 100 g VOC/L. De toegelaten 
waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).

Verpakking 2,5 L en 5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Natuurzeep, artikelnr. 511010

Maandelijks onderhoud Olie Conditioner, artikelnr. 511210

Opnieuw inoliën Diamond Oil Active, artikelnr. 215025

Gerelateerde producten Intensiefreiniger, artikelnr. 551525
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