Onderhoud meubels met WOCA intensiefreiniger en onderhoudsolie

ALGEMEEN

Mochten meubels na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen zijn of een ‘schraal’ uiterlijk
vertonen, dan kunt u het oppervlak een opknapbeurt geven met WOCA Intensiefreiniger en
WOCA Onderhoudsolie. Normaal gesproken is een opknapbeurt hooguit 1 tot 2 keer per jaar
noodzakelijk, afhankelijk van het gebruik en onderhoud met zeep.

BENODIGDHEDEN

WOCA Intensiefreiniger
WOCA Onderhoudsolie (naturel /wit-gepigmenteerd)

groene / witte pads
katoenen doeken

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Intensiefreinigen
Vul één emmer met 5 liter water.
Vul de andere emmer met 5 liter water en 125 ml (1 kopje) WOCA Intensiefreiniger
Gebruik bij zeer vuile oppervlakken 250 ml (2 kopjes) intensiefreiniger.
Gebruik een groene of een witte pad en boen de intensiefreiniger vochtig (niet kletsnat!!)
in het hout. Spoel de pad af en toe uit in het schone water.
Als het oppervlak geboend is moet de intensiefreiniger ongeveer 10-15 minuten inwerken.
Haal ondertussen nieuw schoon water.
Verwijder vervolgens met een schone, vochtige dweil of doek de vuilresten van het meubel.
Laat het hout nu minimaal 4 uur drogen.
2. Onderhoudsolie
Als het hout volledig droog en schoon is, onderhoudsolie aanbrengen en in het hout
masseren met een witte pad. Hierna het oppervlak droogwrijven met een schone
katoenen doek.
Bij gebruik van de wit-gepigmenteerde onderhoudsolie de flacon voor gebruik goed schudden
en eventueel roeren, zodat de witte pigmenten niet onderin blijven zitten!!
Hierna het hout laten drogen en pas na 4 uur weer belasten. Na de behandeling met onderhoudsolie, mag het hout op de behandelde plekken 24 uur niet met water in aanraking komen,
in verband met het uitharden van de olie.

ONDERHOUD

Het onderhoud met zeep kan na 48 uur hervat worden.

WAARSCHUWING
Vergeet niet om de katoenen doek en de spons waarmee de onderhoudsolie ingewreven is na
gebruik goed uit te spoelen in water en buiten te laten drogen, of nat in een plastic zak op te
bergen en weg te gooien i.v.m. zelfontbrandinggevaar!!!
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