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VOORBEREIDING

WOCA Onderhoudspasta wordt gebruikt voor het opfrissen van alle types geoliede houten 
vloeren, inclusief UV-geoliede vloeren, olie-hardwax vloeren en fabrieksmatig geoliede vloeren. 

Onderhoudspasta geeft het hout een effectieve bescherming in het bovenste poriënstelsel en
zorgt voor een prachtig oppervlak met een warme gloed en een bijzonder goede verzadiging. 

De behandeling dient één keer per jaar plaats te vinden om de bescherming en gloed optimaal
te houden. Fabrieksmatig geoliede nieuwe vloeren moeten na het leggen nog eenmaal af-
gewerkt worden met onderhoudspasta.

Onderhoudspasta is niet geschikt voor boenwas vloeren.

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Reinig de vloer grondig met WOCA Intensiefreiniger voor het starten van de behandeling
met de onderhoudspasta. Laat de vloer 4 tot 8 uur drogen na de schoonmaak. 
De vloer moet volledig droog zijn!

2. Breng een dunne streep onderhoudspasta aan op de vloer. Verdeel de pasta met een polijst-
pad of een katoenen doek. Gebruik een polijstmachine om de pasta op grotere oppervlakken
te verdelen.

3. Zorg ervoor dat de onderhoudspasta gelijkmatig aangebracht wordt op het hout. Polijst tot
het hout een verzadigd en zijdemat uiterlijk vertoont. Breng meer pasta aan indien nodig.
Gebruik katoenen doeken onder de polijstpad als een uiterst mat oppervlak vereist is.

4. Laat het oppervlak 4 uur rusten. 

5. Stel de vloer niet bloot aan water gedurende 48 uur na de behandeling.

6. Maak het gereedschap schoon met WOCA olieverdunner.

Ingrediënten: plantaardige oliecomponenten, isoparaffine, kobaltvrije siccatieven, 
titaandioxide (wit)

Verbruik : 400 ml voor 60-80 m2

Bescherm het milieu: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of 
bijzonder afval brengen. 

Buiten het bereik van kinderen houden!

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.


