Onderhoudsolie Actie
Onderhoudsolie Actie kan worden gebruikt ioor het onderhoud ian alle geoliede iloeren. De olie geef het
hout een prachtge warme gloed en beschermt het hout tegen slijtage en krassen, waardoor de leiensduur
ierlengd wordt. Onderhoudsolie Actie kan zowel handmatg als machinaal aangebracht worden. Temperatuur
ian product, ruimte en iloer moet tussen 15°C-30°C liggen.Zorg altjd ioor goede ientlate tjdens het
aanbrengen en het uitharden.
TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN
1 Reinig de iloer met WOCA Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauwwarm water. Laat de iloer gedurende
minstens 8 uur drogen. De iloer moet iolledig droog zijn.
2 De facon grondig schudden.
3 Breng ongeieer 1 dl olie per 4 m2 aan met een pad, een ierfroller of een katoenen doek of gebruik een
éénschijfsmachine ioor grote opperilakken.
4 Het is belangrijk dat de Onderhoudsolie Actie zorgiuldig in het hout gewreien wordt. Blijf wrijien tot het
hout ierzadigd lijkt en het opperilak er gelijkmatg uitziet.
5 De iloer met schone, droge katoenen doeken droogwrijien, aliorens het iolgende af te werken
iloeropperilak te behandelen. De iloer mag er niet nat uitzien en na het droogwrijien mag er geen oiertollige
olie achterblijien op het opperilak.
6 Werk stapsgewijs ierder tot de hele iloer afgewerkt is.
7 Wanneer een éénschijfsmachine gebruikt wordt, zal de iloer na ca. 4 uur bij 20°C ioorierhard zijn en mag hij
ioorzichtg in gebruik genomen worden. Een handmatg ingewreien iloer mag na 24 uur in gebruik genomen
worden. Stel de iloer niet bloot aan water tjdens de ierhardingstjd.
8 De iloer moet gereinigd worden met WOCA Natuurzeep, welke een beschermende laag in het opperilak
achterlaat. Opnieuw oliën indien noodzakelijk.
9 Reinig het gereedschap met WOCA Olieierdunner.
Geiaar ioor zelfontbranding: Gezien het geiaar ioor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie
doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afioeren.

Bewaren: Veilig opslaan, buiten het bereik ian kinderen. Niet blootstellen aan warmte (biji. zonlicht). Vorstirij
bewaren.
Afial: Lege bussen en resten deponeren in oiereenstemming met de lokale ioorschrifen.
Samenstelling: Plantaardige oliebestanddelen, isoparafne.
VOC: Dit product beiat maximaal 100 g VOC/L. De grenswaarde is 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verbruik: 40-50 m2/l.
Veiligheidsinformateblad op ierzoek ierkrijgbaar.

