Basisbehandeling en onderhoud

WOCA

van houten gevelbekledingen, schuttingen, en
tuinhuisjes…

ONDERHOUD
1

Breng uw buitenhout
weer tot leven

2

3 4

WOCA Exterior Oil wordt gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud
van houten gevelbekledingen, schuttingen en tuinhuisjes, etc. De olie zorgt
voor een water- en vuilwerend oppervlak. Het hout krijgt een warme gloed
en de houtnerf wordt geaccentueerd. Alle varianten bevatten UV-filters die
beschermen tegen de Uv-stralen van de zon.
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 esproeien Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk
B
een tuinslang.

2

 einigen Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van
R
1:2 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel. Zorg
dat het hout goed nat is. Laat de Exterior Cleaner 2 à 5 minuten
inwerken. Schrob het natte oppervlak met een harde nylon
borstel in de lengte richting van het hout. Indien nodig, herhaal
de reiniging. Spoel het hout met zuiver water en laat het volledig
drogen. Verwijder eventueel ruwe of uitstekende vezels met fijn
schuurpapier. Reinig het gereedschap met water.
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 rimen Outdoor Wood Primer wordt toegepast op onbehandeld,
P
niet-geïmpregneerd naaldhout zoals dennen, grenen, lariks
en vuren, (red ceder hoeft geen voorbehandeling). Nieuw
geïmpregneerd en hardhout worden direct met de WOCA buitenoliën
behandeld.
Breng de Primer aan met de WOCA Applicator of kwast. Begin bij de
uiteinden van het houtwerk van onder naar boven. Behandel telkens
over de gehele lengte om overlappingen te voorkomen.
Laat de Primer vervolgens ca. 24 uur drogen voordat het hout
afgewerkt wordt met WOCA Exterior Oil.
Afwerken Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp.
13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. Roer de olie
zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag aan met de
WOCA Applicator of kwast. Wij adviseren om steeds kleine gedeeltes te
bewerken, beginnend met de kopse kanten of verbindingen.
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REINIGEN EN OPFRISSEN
WOCA EXTERIOR CLEANER
WOCA HOUT ONTGRIJZER SPRAY

BASISBEHANDELING
EXTERIOR OIL

Vloeren Binnen

Buiten

Een complete reeks houtverzorgingsproducten.
Voorbehandeling. Basisafwerking. Reiniging. Onderhoud.

406104NL 0417

WOCA is koploper op het gebied van oppervlaktebehandeling en heet u welkom in een wereld van
natuurlijke, esthetische vooruitgang.

www.woca.nl · www.woca.be
Productie: WoodCare Denmark A/S · DK-6640 Lunderskov · www.wocadenmark.com
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How to do
Reinigen en oliën

Basisbehandeling en onderhoud

van houten terrassen

1

van houten tuinmeubelen

2

1

3

3

2
OPGELET!
Gevaar voor zelfontbranding!
Gezien het gevaar voor
zelfontbranding, doeken die met
olie doordrenkt zijn, met water
doordrenken. Na gebruik in een
goed gesloten container opbergen
en afvoeren.

Houten terrassen in de buitenlucht hebben veel te verduren. Het
oppervlak wordt na verloop van tijd grijs, vertoont scheuren en wordt
uiteindelijk glad en onbeschermd tegen vuil en groene aanslag. Daarom
introduceert WOCA een eenvoudig en effectief onderhoudssysteem om
alle buitenhout te beschermen. WOCA Exterior Cleaner is het antwoord
om vuil en groene aanslag te verwijderen. Het oppervlak wordt opgefrist,
zonder schade toe te brengen aan het hout of de omgeving.
Exterior Cleaner is ook geschikt voor het reinigen van klinkers en
betontegels.
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 einigen
R
Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk een
tuinslang.
Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en
breng de oplossing aan met een harde nylon borstel, WOCA silicium
borstel of pompspray. Bij extreme vervuiling mag Exterior Cleaner
onverdund gebruikt worden. Schrob het hout met de nylon of
silicium borstel in de lengterichting tot het schoon lijkt. Herhaal
de behandeling indien nodig. Onmiddellijk na het reinigen het
oppervlak grondig naspoelen met water. Laat het hout ongeveer 24
uur drogen. Het hout moet volledig droog zijn voor een aansluitende
oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met schuurpapier.
 anbrengen
A
Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd
direct zonlicht en hoge temperaturen.
Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik.
Breng een EGALE DUNNE laag olie aan met de WOCA Applicator of
borstel. Behandel eerst de kopse kanten.
De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een
paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het
water verdampt is.
 pwrijven
O
Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone
doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. Herhaal de
behandeling als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.
Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad
of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.
Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is,
afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens
deze periode niet blootgesteld worden aan water.
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WOCA Exterior Oil wordt gebruikt voor de basisbehandeling en het
onderhoud van houten tuinmeubelen. De olie zorgt voor een water- en
vuilwerend oppervlak en versterkt de natuurlijke uitstraling en kleur
van het hout. Het hout krijgt een warme gloed en de houtnerf wordt
geaccentueerd. Alle varianten bevatten UV-filters die beschermen tegen
de UV- stralen van de zon.
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R
 einigen
Het hout moet goed nat gemaakt worden voordat de Exterior
Cleaner of Hout Ontgrijzer wordt aangebracht. Meng Exterior
Cleaner met water in een verhouding van 1:2 en breng de oplossing
aan met een harde nylon borstel.
Laat de Exterior Cleaner 20 à 30 minuten inwerken. Schrob het natte
oppervlak met een harde nylon borstel in de lengte richting van het
hout. Indien nodig, herhaal de reiniging.
Spoel het hout met zuiver water en laat het volledig drogen.
Verwijder eventueel ruwe of uitstekende vezels met fijn
schuurpapier. Reinig het gereedschap met water.
Tip: Indien het hout heel sterk verweerd is, wordt de Hout Ontgrijzer
Spray aanbevolen

2

A
 anbrengen
Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd
direct zonlicht en hoge temperaturen.
Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik.
Breng een egale dunne laag aan met een borstel of kwast. Wij
adviseren om steeds kleine gedeeltes te bewerken, beginnend met
de kopse kanten of verbindingen.
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O
 pwrijven
Verwijder na max. 5 minuten overtollige olie met pluisvrije katoenen
doeken.
Let vooral op de verbindingen en voegen.
Herhaal de behandeling als het oppervlak niet volledig verzadigd is.
Als de olie volledig droog is, wordt het oppervlak zorgvuldig
opgewreven met een handpad om een zijdezacht en slijtvast
oppervlak te verkrijgen.
Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is,
afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens
deze periode niet blootgesteld worden aan water.
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