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Technisch gegevensblad

Commercial Oil is bedoeld voor gebruik in drukbelopen ruimtes, waar
diepgaand reinigen en oliën van het hout vereist is, in één enkel proces. De olie
droogt snel en is daarom ideaal voor gebouwen zoals luchthavens, treinstations
en openbare ruimtes waar het niet mogelijk is om het gebied voor een langere
periode af te sluiten.  Commercial Oil reinigt en onderhoudt het hout grondig, en
laat een oppervlak achter dat zowel waterafstotend als opgefrist is.

• Reinigen en oliën in één handeling

• Eenvoudig en sneldrogend
• Voor drukbelopen ruimtes

Toepassingsgebied
Voor het reinigen, oliën en verzorgen van geoliede houten vloeren. 

Gebruik
Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15°C en 30°C
en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12%
bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en
droogtijd.
Bij extreme vervuiling, raden we aan te reinigen met WOCA Intensiefreiniger, 1:20 verdund, met een
eenschijfsmachine en groene pad vóór de eerste toepassing van Commercial Oil.

Voorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken. 

Schud het blik Commercial Oil goed zowel voor als tijdens het gebruik van de olie.
Breng de olie aan met een eenschijfsmachine en een groene pad. De olie goed in het hout wrijven.
Het oppervlak mag niet nat achterblijven.

Behandelen

Commercial Oil moet 2-4 keer per jaar worden aangebracht, of indien noodzakelijk.Opmerking

Droogtijden

2 uur bij 20°CDroogtijden

24 uur bij 20°CDroogtijd vóór eerste
reiniging

Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 24 uur kunnen uitharden. Na 24 uur mag
de vloer worden schoongemaakt met WOCA Masterzeep die het oppervlak extra zal beschermen.

Opmerking
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WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl             
www.woca.nl

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens

Plantaardige oliecomponentenBasis

0,80-0,85 g/mlDichtheid

Ca. 15-20%Drogestofgehalte

3 jaarHoudbaarheid

+15-30°CVerwerkingstemperatuur

100 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlakOppervlak (verdunde
oplossing)

NeutraalKleuren

WOCA Olieverdunner of terpentineReiniging gereedschap

+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Bewaren

NB: Met olie doordrenkte doeken dienen in een
verzegelde houder te worden bewaard c.q.
weggegooid of te worden verbrand, aangezien er een
risico op zelfontstekingsgevaar bestaat.

Gevarenetiket

5 LVerpakking

Onderhoud en bijbehorende producten

Masterzeep, artikelnr. 511010Gerelateerde producten

Groene pad, 20 mmGereedschap




