
Exterior Oil Exclusive 
- voor de basisbehandeling en onderhoud van alle houten oppervlakken 

WOCA Exterior Oil Exclusive wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het 
onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, 
tuinmeubelen, gevelbekledingen, …. WOCA Exterior Oil Exclusive is toepasbaar op alle 
houtsoorten. WOCA Exterior Oil naturel wordt aanbevolen om de natuurlijke kleur en 
houtnerf te versterken. Voor het opfrissen van oude terrassen zijn de gepigmenteerde oliën 
ideaal, omdat zij de originele kleur van het hout weer terugbrengen. Het veranderen van de 
kleur is ook mogelijk door het toepassen van bijvoorbeeld grijze, antraciet of zwarte olie. 

De speciale samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar 
is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend 
oppervlak en beschermt tegen schimmels en algen. De olie versterkt de natuurlijke kleur en 
houtnerf. WOCA Exterior Oil Exclusive is verkrijgbaar in Naturel en verschillende trendy 
kleuren. Alle varianten hebben UV-bescherming. 

Toepassingsvoorschriften: 
1.  Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Cleaner. 
2. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. 
Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. 
3. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en 
hoge temperaturen 
4. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik 
5. Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopse kanten. De 
olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout 
een geolied uitzicht doordat het water verdampt is. 
6. Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op 
verbindingen en groeven 
7. Herhaal stap 5 en 6 als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet 
8. Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een 
eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak 
9. 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. 
 
Let op: bij tuinmeubelen wordt aanbevolen om Exterior Oil Exclusive Zwart, Antraciet en 
Walnoot af te werken met een laag Exterior Oil Exclusive Naturel, dit om te vermijden dat de 
kleur afkomt. 

Onderhoud: 
Opfrissen volgens noodzaak. Reinig eerst met WOCA Exterior Cleaner en volg dan de stappen 
onder Toepassingsvoorschriften 
 
 
 
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 
 
Samenstelling 
Samenstelling: componenten van plantaardige olie, pigmenten, water. 

Bevat Propiconazole en kobalt bis (2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. 
Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten 
aan het watermilieu aanrichten R52/R53 

VOS < 70 g VOS/l. Grenslimiet is 130 g VOS/l (Cat. A/f) 

Verbruik:  
8 tot 10 m2 per liter, afhankelijk van houtsoort en oppervlak 

Bewaren:  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij 
bewaren. 

Afval 
Afval verwijderen volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval. 
 


