
 

U vindt vele acties op onze site profiteer er snel van want op=op !! 
Alle prijzen zijn vermeld inclusief 21% BTW. Verzendkosten € 5,99 en boven € 50,- Gratis! Alles voor 17 uur besteld is volgende 

dag geleverd !(ruim 98%)  Grote partij of palletlevering nodig ? Vraag naar onze speciale prijzen !! 

 

                        
        1. Onderhoudsolie          2. Natuur Zeep         3. Eco Multi Cleaner            4. Opti-Set 

Onderhoudsplan Olievloer 

De beste manier om een olie vloer te onderhouden en vrij te houden van vlekken, strepen en kale of schrale plekken 

ziet er als volgt uit, Wij hebben een uniek 3-stappenplan ontwikkeld wat het beste systeem is om een olie vloer goed 

te (onder)houden, ook al ziet de vloer er nog goed uit onderhuids kan niets van bescherming meer zitten,  daarom is 

het heel belangrijk een olievloer altijd te blijven “voeden” en daarnaast goed schoon te houden en dat kunt u écht 

het beste volgens onderstaand wijze en met deze producten doen.  

Hierbij het 3 stappenplan zoals wij het adviseren,,  

1. Eerst begint u met 1a2 maal per jaar de Woca Onderhoudsolie (kleur naar keuze) aan te brengen, de 

Onderhoudsolie gebruikt u voor het onderhouden en beschermen van de olielaag, die brengt u  aan met de 

bijpassende Olie/wasdoek icm bodemplaat en steel uit de Opti Set, Deze kan ingeboend worden met de boenpads 

die er onder bij staan op de site, let op altijd in én uitboenen met rood en beige en/of witte pads. 

2. Daarnaast ongeveer maandelijks / 2  maandelijks uw vloer dweilen met de Woca Natuurzeep (kleur naar keuze) 

dit is een speciale vloerzeep waarmee u tussentijds bescherming aanbrengt. Dit doet u met de speciale katoenen 

Dweil uit de Opti Set, Pas als u meerdere keren nadweilt neemt u wat vuil weg, eerder niet, wij adviseren daarom 

altijd nog stap 3 uit te voeren en de zeep gewoon 1 keer aan te brengen en te laten drogen, hiermee heeft u het 

volle profijt van deze fantastische beschermende vloerzeep.  

3. Voor de hygiënische reiniging gebruikt u wekelijks de Eco Multi Cleaner hiermee reinigt u op een veilige manier de 

vloer zonder aantasten van de beschermlaag, dit is heel belangrijk zeker bij een olievloer die vet is en daardoor veel 

vuil aantrekt. Als u dat niet zou doen u dit vuil zich laat opstapelen en inharden en bij beweging er vervolgens steeds 

dieper inloopt en daarmee de kleur en het hout gaat aantasten waardoor u steeds opnieuw moet schuren en 

basisolie aanbrengen met alle kosten ed van dien.  

let op: Als de vloer heel vuil is of u nog niet volgens het plan heeft gewerkt kunt u de vloer het beste eerst éénmalig 

met de Woca Intensiefreiniger reinigen (let op hierna moet u wel direct opnieuw de Woca Onderhoudsolie 

aanbrengen) Deze haalt al het oude vuil weg en neemt dus ook de oude “vervuilde” zeep lagen mee weg. 

 

Alle producten vind u op onze site via bovenstaande linkjes of hier: https://www.wocastore.nl/nl/woca-

onderhoudsproducten/  als u OP de plaatjes klikt ziet u een uitleg, technische fiches, filmpjes en gerelateerde 

producten enz. Als u de betaling met bijv IDEAL doet zal uw order dezelfde dag nog verzonden worden. Tevens krijgt 

u daarbij direct een gespecificeerde factuur en track en trace emails enz. 

  

Het team van WocaStore.nl – online webshop via www.wocastore.nl   

https://www.wocastore.nl/nl/woca-onderhoudsproducten/
https://www.wocastore.nl/nl/woca-onderhoudsproducten/
https://www.wocastore.nl/nl/tisa-line-eco-multi-cleaner-1-en-5-ltr.html
https://www.wocastore.nl/nl/intensiefreiniger-1-of-25-ltr-klik-hier-om-te-kiez.html
https://www.wocastore.nl/nl/woca-onderhoudsproducten/
https://www.wocastore.nl/nl/woca-onderhoudsproducten/
http://www.wocastore.nl/

