
Onderhoud
-

Woca

Olie

Eerste onderhoud

De allereerste keer dat u uw vloer kuist is het nodig om, na het stofzuigen, 
olie conditioner aan te brengen. Gebruik 250ml conditioner per 5 liter 
koud water. Na deze behandeling kan u binnen een tweetal weken 
kuisen met zeep en periodiek opnieuw met conditioner zoals hieronder 
beschreven.

Wekelijks onderhoud

Wekelijkse schoonmaak dient droog te worden uitgevoerd met een 
bezem of stofzuiger.

Belangrijk: reinig nooit met zuiver water!
Gebruik nooit warm water. De olie lost hierdoor op en zo is de parket niet langer beschermd.

Vooreerst verwijder stof en vuil met de stofzuiger. Dweil vervolgens de vloer met een half uit-
gewrongen wringmop of dweil gemaakt van katoenen haren in de lengterichting van de houten 
planken. Laat de zeepmengeling kort op het oppervlak inwerken om het vuil op te lossen. Dompel 
opnieuw de wringmop in de zeepmengeling en wring goed uit. Dweil goed droog. Laat twee uur 
drogen alvorens terug te belopen.

Opgelet: sommige parketten dienen eerst een onderhoudslaag te bekomen.
Vraag raad aan uw verkoper.

Wringmop ZeepZeep (spray)

Water spray mop

Conditioner
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Twee-wekelijks onderhoud

WOCA zeep is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende eigen-
schappen de poriën in het hout dicht en beschermt tegen vuil en indringing van vloeistof-
fen. Natuurzeep is bijzonder geschikt voor vloeren, meubilair en tafelbladen. De olieachtige 
zeep vormt een beschermende film op het hout. WOCA zeep is ook verkrijgbaar in Spray 
verpakking. Dit is een geconcentreerde mengeling van zeep en water waardoor u vlekken 
eenvoudig en snel kan verwijderen.

Gebruik: 125ml/5L koud water
Verbruik: 320 - 400m2/L

Periodiek onderhoud (drie-maandelijks)

WOCA Olie Conditioner wordt gebruikt voor het behandelen en opfrissen van geoliede, 
UV-geoliede en met hardwax behandelde houten vloeren. WOCA Olie Conditioner ‘Naturel’ 
wordt gebruikt voor naturel en gekleurd geoliede vloeren, en WOCA Olie Conditioner ‘Wit’ 
voor wit geoliede vloeren. WOCA Olie Conditioner combineert een efficiënte reiniging met 
een gelijktijdige oliebehandeling van het hout. De olie dringt diep in de poriën van het 
hout en vormt een matte beschermende laag.

OPGELET: Dit product dient aangebracht te worden met een pluisvrije doek in een goed 
geventileerde ruimte. Begin met het aanbrengen op de randen, hoeken, onder radiato-
ren, enz. De verdere ruimte behandelen in de lengterichting van de planken. Laat het 
oppervlak drogen alvorens op te boenen. Na 2 tot 3 uur kunt u de ruimte terug belopen.

Gebruik: 250ml/5L koud water
Verbruik: 150 - 200m²/L
Verpakking: 250ml, 1liter en 2,5liter. Verkrijgbaar in natuur of wit.
Verpakking: 1liter en 2,5liter, spray 750ml. Verkrijgbaar in natuur, wit of grijs.


