WOCA Exterior Oil

– voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder
geolied hout buiten.

Preparing today for tomorrow

schimmelvorming
tuinmeubelen, gevelbekledingen
en schuttingen

Product info
Verpakkingen: 0,75 liter en 2,5 liter –
tester 100 ml
Verbruik: 12-15 m2/liter
Verkrijgbaar in 10 kleuren

EXCLUSIVE

Toepassing

Nabehandeling

Voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw
en al eerder geolied hout buiten, zoals terrassen,
tuinmeubelen, gevelbekledingen, etc..

Om een extra slijtvast oppervlak te verkrijgen, kan het
oppervlak opgewreven worden met een handpad of
machinaal met een éénschijfsmachine.

Resultaat

Reiniging en onderhoud

De speciale samenstelling van de oliecomponenten zorgt
er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee
milieuvriendelijk is. De olie zorgt voor een sterk water- en
vuilwerend oppervlak en beschermt tegen schimmels en
algen.

Herhaal de oliebehandeling wanneer nodig. Reiniging eerst
met WOCA Exterior Cleaner, daarna opnieuw oliën met
WOCA Exterior Oil

Gebruiksaanwijzing
De olie aanbrengen met een kwast in een dunne en egale
laag op schoon hout. Herhaal de behandeling als het hout
niet verzadigd lijkt na de eerste behandeling. Laat de olie
gedurende max. 5 minuten indringen in het hout. Nadien
de overtollige olie droogwrijven met katoenen doeken.

Naturel

Teak

Zwart

Walnoot

Bangkirai

Lariks

Anthraciet

Wit

Roodbruin

Werkwijze...

– WOCA Exterior Oil: Voor de basisbehandeling en het onderhoud
van nieuw en al eerder geolied buitenhout.

Preparing today for tomorrow

Gereedschap
Borstel of kwast, katoenen
doeken en eventueel
schuurpapier

Opgelet!

1
2

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

WOCA Exterior Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de
basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en al
eerder geoliede houten oppervlakken zoals terrassen,
tuinmeubelen, gevelbekledingen,etc..

1 Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het

2 Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met

oliën met WOCA Exterior Cleaner.

schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven

Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de
houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder
eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier
korrel 120.

Herhaal de behandeling als het oppervlak er nog niet
verzadigd uitziet.

Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp.
13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen
Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik

Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een
crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar
minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat
het water verdampt is.

Als het hout droog is mag het opgewreven worden met
een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra
slijtvast oppervlak.
Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur.
Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld
worden aan water.

