
 

 WOCA Driftwood Lye  
 
Productomschrijving  
WOCA Driftwood Lye is een speciaal vervaardigd product, die het hout een verweerd aspect 
bezorgt. Het product is vooral geschikt voor eiken hout. Dankzij de WOCA Driftwood Lye krijgt 
het hout een 2 dimensioneel design. Nadien moet het oppervlak behandeld worden met één van 
de WOCA binnenoliën. Het product is op waterbasis en beschikbaar in Wit en Grijs.  
 
Toepassingsvoorschriften:  
1. Draag geschikte, tegen loog bestendige handschoenen en een veiligheidsbril.  
2. Het oppervlak moet lichtjes geschuurd worden, volledig proper en droog zijn. We raden een 
uniforme schuurbeurt aan met gaasschuurschijf of pro disk 100 – 120. Opgelet, zorg ervoor dat 
het schuurwerk, zoveel als mogelijk, net voor de loogbehandeling plaatsvindt.  
3. Schud de bus grondig voor gebruik, en giet de loog in een verfbakje of emmer. Zorg ervoor dat 
alle pigmenten zijn vermengd in het product. Tijdens het gebruik, de loog regelmatig omroeren.  
4. Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast of rol in de 
lengterichting van de planken en voorkom aanzetten. Breng minimaal 1 liter aan op 10m². 
Verticale oppervlakken van onder naar boven bewerken.  
5. In regel is het oppervlak droog na 24 uur bij 20°C. Na volledige droging worden de opstaande 
vezels verwijderd door het oppervlak machinaal op te wrijven met lichtschurende groene (8mm) 
of paarse polierpad. Nadien het oppervlak goed stofzuigen.  
 
Eindafwerking met één van de gekende WOCA binnenoliën.  
Bewaren S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte 
(bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren.  
Afvalverwijdering: lege bussen en resten verwijderen volgens locale richtlijnen.  
Samenstelling: water, pigmenten, natriumhydroxide. R34: is bijtend.  
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen  
S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem dit etiket tonen).  
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel 
voor de ogen/het gezicht  
VOC: het product bevat 0 g/l. Toegestane grenswaarden van het product: 30g/l. (Cat. A/g)  
Verbruik: 8-10 m2/l 


