
 

 
 
WOCA Patina discs 
 
Duurzaamheid in één laag 
 
Met de introductie van de groene patina disks presenteert WOCA een nieuwe manier om vloeren te oliën. 
Door gebruik te maken van de disk kunnen vloeren voortaan in één laag worden afgewerkt met onze 
klassieke oliën en is het oppervlak verzadigd, slijtvast en zijdezacht. 
 
Werkwijze: 
De voorbereidingen ( schuren, stofzuigen, bevochtigen) voor het afwerken met onze WOCA oliën dienen 
gerespecteerd te worden. 
De patina disk bestaat uit één kant met een hele fijne schuurkorrel en een kant met een velcrolaag die 
ervoor zorgt dat de disk blijft zitten onder de pad.  
 

• Twee patina disks worden tegenover elkaar geplaatst onder de beige pad.  
• De olie gelijkmatig aanbrengen volgens geldende instructies. Het inwrijven gebeurt door de 

combinatie van pad en disks. Door deze combinatie wordt de olie snel en egaal in het oppervlak 
verwerkt.  

• Als de vloer geen olie meer opneemt moeten overtollige olieresten weggenomen worden met 
katoenen –of pluisvrije doeken. Hierna kan de vloer opgewreven worden met nieuwe witte pads. 

 
Het resultaat is een zeer verzadigde vloer die zacht aanvoelt, snel droogt en een volle uitstraling heeft. 
WOCA adviseert om hierbij gebruik te maken van de High Solid Masterolie in Wit, Naturel of Extra Wit. Deze 
oplosmiddelarme olie vult de poriën van het hout optimaal en zorgt voor een slijtvaste vloer. Ook colour oils 
en combinaties van olie met WOCA voorbehandelingen kunnen op deze wijze worden aangebracht. 
 
 
De voordelen op een rijtje: 

• Afwerken in één laag 
• Snel en eenvoudig 
• Slijtvast en zijdezacht resultaat  

 
 
Verbruik: 
+ 100 - 150m2 per disk, afhankelijk van de houtsoort en bewerking 
 
 
Gereedschap: 
Eenschijfsmachine met beige/witte pads, katoenen doeken. Patina discs kunnen met olieverdunner gereinigd 
worden. Daarna afspoelen met water. 
 
Producer: WoodCare Denmark A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund · Denmark · Tel. +45 99 58 56 00 · 
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WAARSCHUWING 
Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken en pads die met olie doordrenkt zijn, met 
water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.  
Reinig gereedschappen na gebruik met WOCA olieverdunner. 


