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WOCA Werkbladolie
– voor de olieafwerking van werkbladen
en interieurmeubelen

Werkwijze…

Werkwijze…

1 Met schuurpapier, korrel 180 opschuren. Het hout
moet droog, vuil- en vetvrij zijn. Reinig het hout met
Intensiefreiniger. Het houten oppervlak hierna min.
8 uur laten drogen.

Tip: Breng om kringen te voorkomen bij onbehandeld
hout eerst een dunne laag Olie-Mousse aan m.b.v. een
pluisvrije katoenen doek. Daarna kan de Olie-Mousse
rechtstreeks op het hout aangebracht worden.
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2 De olie voor gebruik goed omroeren. Een voldoende
hoeveelheid olie met een kwast of verfroller in een
regelmatige en dekkende laag aanbrengen. Bij een
temperatuur van 20°C 20-30 min. wachten om de
olie in het hout te laten dringen. Olieresten inwrijven
met de handpad. Hierna alle overtollige olie met een
niet pluizende doek verwijderen. Alle overtollige olie
moet van het oppervlak verwijderd zijn. Het hout
zorgvuldig met een handpad inwrijven. Hierdoor
wordt een slijtvaster oppervlak verkregen. De behandeling herhalen op sterk zuigende oppervlakken.
Na 24 uur bij 20° C is de olie uitgehard. Het behandelde oppervlak mag tijdens het uitharden niet nat
worden.
Onderhoud
Het houten oppervlak naar behoefte met Werkbladolie of Olie-Mousse onderhouden. Het hout altijd
eerst met Intensiefreiniger behandelen en daarna
min. 8 uur laten drogen.
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WOCA Olie-Mousse
– voor de olieafwerking van houten
werkbladen en interieurmeubelen

Werkbladolie wordt toegepast op onbehandelde
of eerder met olie behandelde/geschuurde houten
oppervlakken. De olie zorgt voor een sterk water- en
vuilafwijzend oppervlak.

Olie-Mousse is bestemd voor onbehandelde of
eerder geoliede/geschuurde houten oppervlakken.
De mousse op oliebasis maakt het oppervlak uiterst
water- en vuilafstotend.

Voor donkere houtsoorten als mahonie, merbau, teak,
kersen e.d. wordt Werkbladolie Naturel gebruikt. Dit
geeft een warme, diepe gloed.

Gebruik Olie-Mousse Naturel op donkere houtsoorten
en Olie-Mousse Wit op lichte houtsoorten.

Voor lichte houtsoorten als es, eik, beuk, esdoorn,
berk, grenen e.d. kunt u Werkbladolie Wit gebruiken.
Hierdoor krijgen houten oppervlaktes, zoals bijv. een
massief werkblad een mooie lichte gloed.

Verpakkingen

1 Schuur het oppervlak met korrel 180-240 om het
voor te bereiden voor een maximale penetratie van
de olie. Zorg ervoor dat het hout droog is en vrij van
vuil en vet. Reinig het hout met Intensiefreiniger.
Laat het gereinigde werkblad minstens 8 uur drogen.
Schud de bus grondig voor gebruik. Breng met een
doek een gepaste hoeveelheid Olie-Mousse aan in
een gelijkmatige, dekkende laag.
2 Laat de olie gedurende ca. 15-20 minuten in het
hout trekken bij een kamertemperatuur van 20°C.
Wis vervolgens alle overtollige olie af met een
pluisvrije, katoenen doek. Laat geen overtollige olie
achter op het oppervlak. Wrijf het hout voorzichtig
na met een handpad. Daardoor wordt het oppervlak
meer slijtvast. Herhaal de behandeling voor sterk
absorberende oppervlakken. De olie is volledig
uitgehard na 24 uur bij een kamertemperatuur boven
20°C. Laat het werkblad niet nat worden tijdens het
uitharden.
Onderhoud
Geef het werkblad indien nodig een onderhoudsbeurt met Olie-Mousse. Vooraf reinigen met
Intensiefreiniger.

Olie-Mousse is verkrijgbaar in verpakkingen van 400 ml.
in naturel en wit.

Gereedschap
Pluisvrije katoenen doeken en handpads.

Verpakkingen
Werkbladolie is verkrijgbaar in verpakkingen van
0,75 l in naturel en wit.

NB!

Gereedschap

Gevaar voor zelfontbranding. Gezien het gevaar voor
zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt
zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed
gesloten container opbergen en afvoeren.

Kwast, verfroller of pluisvrije katoenen doeken, schuurpapier p.180 en handpads.

NB!
Gevaar voor zelfontbranding. Gezien het gevaar voor
zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt
zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed
gesloten container opbergen en afvoeren.
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Werkbladolie
0,75 l

Olie Mousse

Naturel en wit

400 ml

Verbruik:
9-11 m2/0,75 l

Naturel en wit
Verbruik: 5-6 m2/400 ml
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