WOCA Werkbladolie
- voor de olieafwerking van werkbladen en interieurmeubelen
WOCA Werkbladolie wordt gebruikt voor de basisbehandeling en onderhoud van houten
werkbladen. De olie geeft een sterk, water- en vuilwerend oppervlak. WOCA Werkbladolie is
beschikbaar in natuur en wit.
WOCA Werkbladolie Naturel wordt hoofdzakelijk toegepast op donker exotisch hout zoals
mahonie, merbau, teak, kerselaar, wengé, … De olie geeft een gouden schijn aan het hout
en benadrukt de natuurlijke structuur. Voor lichte types hout zoals es, eik, beuk, esdoorn, berk
en den wordt witte werkbladolie gebruikt. Hierdoor krijgen houten oppervlaktes een mooie
lichte gloed.
Verpakking: 25 ml of 750 ml
Verkrijgbaar in Naturel en Wit
Verbruik: 9 – 11 m²/ 750 ml
Gereedschap: WOCA Intensiefreiniger, WOCA Werkbladolie (Naturel of Wit), schuurpapier tot
P180 (volgens hardheid hout) kwast of rol, verfmengstokje, pluisvrije doek of absorberend
papier en scrubbie set en plastic emmer.
Gereedschap reinigen in Olieverdunner.
Toepassing:
1. Wanneer het oppervlak te glad is, dit eerst licht opschuren met
schuurpapier P180.

2. Het hout moet droog en stofvrij zijn. Bevochtig het hout met WOCA
Intensiefreiniger (verhouding 1 deel Intensiefreiniger op 40 delen
water).

3. Voor en tijdens het gebruik de werkbladolie wit goed omroeren en
gelijkmatig aanbrengen met een rol of kwast.

4. Laat het hout de olie gedurende 20-30 minuten bij 20°C opnemen.
Wrijf vervolgens de olie in met een scrubbie set.

5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlak met een pluisvrije
doek of absorberend papier. Er mag geen olie op het hout achterblijven.
Herhaal stap 4 twee maal tot het oppervlak volledig verzadigd is (lichte
satijnen glans).

6. Na ongeveer 24 uur is de olie uitgehard. Gedurende deze periode alle
contact met water vermijden.

7. OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR - Alle doeken, absorberend papier,
pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!

Onderhoud: Regelmatig reinigen met WOCA Natuurzeep (in Spray) en indien nodig opfrissen
met WOCA Intensiefreiniger om nadien te voeden met WOCA Werkbladgel of Werkbladolie.

