
VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer egaal geschuurd is (eindkorrel schuurnet 100) en stof- en vetvrij.
Reinig na het schuren de vloer altijd heel licht met een vochtige doek met WOCA Intensief-
reiniger en water (verhouding 1:40).  De vloer moet volledig droog zijn voordat u met oliën
begint. Werk bij voorkeur bij een temperatuur van +18º C. 
Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht over de vloer.

Wit-gepigmenteerde olie voor gebruik goed schudden en in een emmer doen. Voor en tijdens
het werk regelmatig omroeren, zodat de pigmenten niet onder in de olie blijven zitten. 

Vernevel bij beuken en robijn eerst WOCA Onderhoudsolie met een sproeiflacon over de
vloer en poets deze direct met een witte pad in het hout. Laat de onderhoudsolie vervolgens
minstens 2 uur drogen en ga daarna pas verder met het aanbrengen van WOCA Masterolie.
Door het aanbrengen van onderhoudsolie zal de opname van de masterolie gelijkmatiger zijn. 
Bij bepaalde harde houtsoorten (o.a. maple, ipe) kan het toevoegen van 5-10% WOCA 
olieverdunner noodzakelijk zijn.

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Breng met een oliespons gelijkmatig masterolie aan op maximaal 15 m2 vloeroppervlak.
Blijf de masterolie gedurende 20-25 minuten verdelen zodat er geen schrale plekken over-
blijven en overal een egaal, dun glanslaagje ontstaat. Besteed extra aandacht aan noesten 
en andere sterk absorberende gedeeltes.
Afhankelijk van de houtsoort is het verbruik ca.1 liter masterolie voor 10-15 m2.

2. Boen de masterolie nu met een boenmachine met een beige, licht schurende pad in het 
hout, net zo lang tot er alleen nog spatjes olie overblijven. Neem hiervoor de tijd. 

3. Monteer een witte pad onder de boenmachine en plaats hier een goed absorberende 
katoenen doek onder. Wrijf nu in snel tempo de laatste spatten van de vloer. 
Verwijder met een katoenen doek ook eventuele overtollige masterolie uit V-groeven. 
Plaats een nieuwe schone doek onder de machine en wrijf het behandelde oppervlak nu 
volledig droog. Verwissel eventueel tussentijds de doek.  
Tijdens de werkzaamheden mag de vloer betreden worden. 

Herhaal stappen 1, 2 en 3 tot de hele vloer behandeld is. Werk behandelde gedeeltes altijd
volledig af voordat u met een nieuw gedeelte begint!
WOCA Masterolie van geeft geen aanzetten, u kunt dus overlappen.
4. Na een tussenhardingstijd van minimaal 6 uur, afwerken met een kleine hoeveelheid 

masterolie, om de vloer optimaal te verzadigen. Gebruik hierbij 1 á 2 deciliter olie voor 
10 m2. Verdeel en masseer de masterolie telkens direct met een witte pad in het hout.
Na het inwrijven de pad omkeren en hier een katoenen doek onder plaatsen.
Wrijf de vloer nu volledig droog. Na 4 uur is de vloer weer normaal beloopbaar.

Voor extra bescherming kunt u de vloer na minimaal 6 uur nog een kleine nabehandeling
geven met WOCA Onderhoudsolie. Vernevel de onderhoudsolie met een sproeiflacon over de
vloer. Masseer de olie hierna onmiddellijk in met een boenmachine met witte pad. Na het
inwrijven de pad omkeren en hier een katoenen doek onder plaatsen. Wrijf de vloer nu volledig
droog. Na 4 uur is de vloer weer normaal beloopbaar.
Na ongeveer 36 uur is de olie uitgehard. Voor die tijd de vloer niet met water in aanraking
laten komen. Behandel de vloer na minimaal 48 uur en liefst vóórdat de ruimte ingericht wordt
voor de eerste maal met WOCA zeep. 
Voor het onderhoud van de vloer verwijzen wij u naar de instructies voor ‘normaal’ en ‘extra’
onderhoud.

WAARSCHUWING
Katoenen poetsdoeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten
drogen, of kletsnat  in een plastic zak opbergen en weggooien. Dit in verband met zelfont-
brandinggevaar!!! Reinig gereedschappen na gebruik met WOCA olieverdunner.

BASISBEHANDELING MET WOCA MASTEROLIE (machinaal)
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