
WOCA Diamond Oil 
 - voor de basisafwerking van houten oppervlakken, zowel machinaal 

 als manueel 

 WOCA Diamond Oil wordt gebruikt als basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, 

 geschuurde of geloogde houten oppervlakken, zoals vloeren, trappen, panelen, deuren, 

 meubilair, etc. 

Verpakkingen: 1 liter (enkel in Naturel, Wit en Extra Wit) en 2.5 liter  

Verkrijgbaar: in Wit, Extra Wit, Naturel, Sand Grey, Concrete Grey, Chocolate Brown, Smoke 

Brown, Carbon Black en Caramel Brown 
Verbruik: 20 – 25 m²/ liter – afhankelijk van de houtsoort 

 Gereedschap: WOCA Diamond Oil, eventueel WOCA Olieverdunner, WOCA Intensiefreiniger, 

 schuurpapier tot max P100 (volgens hardheid hout), kwast of rol, verfmengstokje, 

 plastic emmer of verfemmer, scrubbie-set of polierblokje, pluisvrije doeken of 

 absorberend papier. 
 Gereedschap reinigen in Olieverdunner 

 Voorbereiding: 

 - Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60% 

 - Aanbrengen op een geschuurd (gaasschuurschijf max. P100) of geloogd oppervlak 

 - De ganse oppervlakte volledig bevochtigen in de richting van de houtnerf met WOCA  

 Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te 

 openen. Maak hierbij gebruik van een doek. 

Toepassing: 

  

 

1. Voor het aanbrengen de olie in de oliebus(-sen) goed schudden en 

(samen) uitgieten in een propere verfemmer voor een egaal resultaat. 

 

 

2. Tijdens het gebruik de gekleurde olie blijven roeren. Gelijkmatig 

aanbrengen met een rol of kwast.  

 

 

3. Laat het hout de olie opnemen en breng eventueel nog wat olie aan op 

de plaatsen waar de vloer meer absorbeert.    

 



 

4. Wrijf vervolgens de olie in met een scrubbie-set of polierblokje tot er 

nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen op de vloer. 

 

 

5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlak met een pluisvrije doek 

of absorberend papier. Er mag geen olie op het hout achterblijven.  

 

 

6. Stappen 2-3-4-5 herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt. 

 

 

7. Het oppervlak nawrijven met een nieuwe scrubbie-set of polierblokje, 

hoe meer men nawrijft, hoe beter het resultaat. 

 

 

8. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat.  

 

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. 

 

 

9. OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR - Alle doeken, absorberend papier, 

pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!! 

  

 

 Nabehandeling: Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele 

 zeepbehandelingen. Eerste zeebeurt na minimaal 5 dagen. Voordien alle contact met water 
 vermijden. Bij zwaar beloop tijdens de uitharding, plaats karton, geen Tetra. 

 

 


