
ONDERHOUDSGEL

TOEPASSINGSGEBIED
Onderhoudsgel is geschikt voor het opfrissen 
en onderhouden van geoliede houten opper-
vlakken binnenshuis. De gel is geschikt voor 
meubels, keukenwerkbladen, vloeren en andere 
houten oppervlakken binnenshuis. Uitermate 
geschikt voor UV-geoliede vloeren.

RESULTAAT
De Onderhoudsgel zorgt voor een mooie, 
water- en vuilafstotend oppervlak. Bevordert de 
bescherming bij fabrieksgeoliede als UV-geolie-
de oppervlakken.

Droogt snel
Droogt in 4-6 uur voor licht gebruik/volledig 
gehard in 2-3 dagen.

4-6 uur

Ideaal voor UV-olie
Vooral geschikt voor het opfrissen en onder-
houd van met UV geoliede en in de fabriek 
geoliede houten vloeren.

UV-olie

Eenvoudig aan te brengen 
Aanbrengen en inwrijven kan met de hand 
worden gedaan met de WOCA scrubbie-set.

inwrijven

Productinformatie

Oppervlak:
Regelmatig onderhoud: 20-30 m²/tube
Pas geschuurd/onbehandeld hout: 20-30 m²/L
Verpakking: 200 ml
Verkrijgbaar in naturel, wit en extra wit
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Onderhoudsvriendelijk
Geen speciaal gereedschap nodig. Alleen het 
standaard WOCA-systeem.

onderhouden
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INSTRUCTIES

  Breng de gewenste hoeveelheid gel aan op de WOCA 
scrubbie-set en verdeel de gel gelijkmatig over het opper-
vlak. Ga door met inwrijven totdat het hout verzadigd is en 
het oppervlak een egaal uitzicht heeft. 

  Omdat de gel snel droogt, raden we aan om kleine opper-
vlaktes per keer te bewerken. Voor grotere oppervlakken 
(vloeren van meer dan 10 m²) adviseren we het gebruik van 
een eenschijfsmachine.

  Veeg het bewerkte oppervlak onmiddellijk na met een 
schone, pluisvrije katoenen doek. Als u met een machine 
werkt, plaats dan een katoenen doek onder de pad voor de 
afwerking. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen 
overtollige gel zichtbaar zijn.

  Als het hout na 4-6 uur nog niet volledig verzadigd lijkt, 
adviseren we om een tweede dunne laag aan te brengen. 
U herhaalt hiervoor dezelfde stappen, maar de hoeveelheid 
gel zal lager zijn dan bij de eerste behandeling.

Het oppervlak is na 4 -6 uur geschikt voor licht gebruik..

HOE...
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POLIJSTEN

AFVEGEN

Gereedschap
De gel wordt bij voorkeur aangebracht met de WOCA Scrubbie- 
set.

Voorbereiden
Maak het oppervlak goed schoon met WOCA Intensiefreiniger, 
meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met 
schoon water. Laat het oppervlak na het reinigen minimaal 8 uur 
drogen bij 20 °C. In het geval dat de houtvezel opruwt, kunt u het 
oppervlak met fijn schuurpapier of schuurpad schuren (verwijder 
schuurstof van het oppervlak).

Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een tem-
peratuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid 
ca. 50% bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 
12% bedragen. Zorg steeds voor een goede ventilatie tijdens het 
aanbrengen en uitharden. 

Zelfontstekingsgevaar!
Gezien het gevaar voor zelfontbranding, met gel doordrenkte 
doeken met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten 
container opbergen en afvoeren.

Opmerking
Stel het geoliede oppervlak de eerste 2-3 dagen, terwijl de gel aan 
het uitharden is, niet bloot aan water om vlekken en verkleuring te 
voorkomen.

Onderhoud
Voor het regelmatig onderhoud, gebruikt u WOCA Natuurzeep. 
Voor een tussentijdse opfrissing, gebruikt u WOCA Olie Condi-
tioner zo zorgt u voor en nog betere duurzaamheid, frequentie 
afhankelijk van gebruik.

...HOUTEN OPPERVLAKKEN BINNENSHUIS ONDERHOUDEN

1

2

3


