WOCA Antiekloog

– om eiken een gerookte uitstraling te geven
Preparing today for tomorrow

• Kant-en-klaar product
• Gebruiksvriendelijk
• Moet nabehandeld worden met
olie, zeep of lak
• Alleen voor eiken
• Bevat geen pigmenten
• Gecertificeerd door het IBR

Product info
Verpakkingen: 2,5 l
Verbruik: 8-10 m2/l afhankelijk
van de houtsoort

Toepassing

Gebruiksaanwijzing

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een

Breng de loog rijkelijk aan met een loogbestendige kwast/

gerookte uitstraling te geven. Antiekloog is gebruiksklaar,

borstel, zo veel mogelijk in de lengterichting van het hout.

en door zijn speciale samenstelling reageert het product

Laat het geloogde hout drogen. Verwijder opstaande vezels

met het looizuur in eikenhout. De kleur kan na het aanbren-

met een lichtschurende pad, voor de uiteindelijke afwer-

gen variëren, dit afhankelijk van het looizuurgehalte in het

king. Goed stofzuigen.

hout. Het zorgt echter altijd voor een unieke kleur en een
“vintage-look” / gerookte uitstraling.

Resultaat
Het geeft een zeer bijzondere, unieke kleur en “vintage”

Nabehandeling
Moet afgewerkt worden met olie, zeep of lak.

uitstraling aan het hout. Afhankelijk van de hoeveelheid

Reiniging en onderhoud

vocht en looizuur in het hout zal de kleur variëren. Spint-

Afhankelijk van gekozen afwerking.

hout wordt niet donker van kleur.

Werkwijze…

– WOCA Antiekloog:
Om eiken een gerookte uitstraling te geven

Preparing today for tomorrow

Gereedschap
Loogbestendige kwast/borstel,
plastic emmer en roerstaaf
Let op! Product is licht corrosief.
Draag geschikte beschermende
kleding, handschoenen en oog-/
gezichtsbescherming.
Gereedschap reinigen met water.

1

2

3

4

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een

2 Meerdere bussen samen gieten in een grotere verfem-

gerookte uitstraling te geven. Antiekloog is gebruiks-

mer.

klaar, en door zijn speciale samenstelling reageert het

Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loog-

product met het looizuur in eikenhout. De kleur kan na

bestendige kwast, zo veel mogelijk in de lengterichting

het aanbrengen variëren, dit afhankelijk van het looi-

van het hout en voorkom aanzetten.

zuurgehalte in het hout. Het zorgt echter altijd voor een

Breng minimaal 1 liter op 10m2 hout aan. Reinig het

unieke kleur en een “vintage-look”/gerookte uitstraling.

gebruikte gereedschap met water.
Laat het geloogde hout ongeveer 24 uur drogen bij

1 Het onbehandelde hout moet goed geschuurd, schoon,
droog, vuil –en vetvrij zijn voor het aanbrengen van de
Antiekloog.

20°C. (Het hout moet volledig droog zijn).

3 Verwijder opstaande vezels met een lichtschurende
(paarse) schuurpad voor de uiteindelijke afwerking.
Goed stofzuigen.

4 Werk het hout af met olie, zeep of lak.

