Invisible Primer (stap 1)
ProdName
Onzichtbare oliebehandeling - stap 1 van 2
FrontProd

Technisch gegevensblad
Technical_Data_Sheet_Label
28.11.2018 –– p.
15.1.2018
p. 1/2
2/2

Invisible Primer is een op water gebaseerde houtprimer met een uitstekende
hechting, doe hout een matte, onbehandelde uitstraling geeft in combinatie met
de WOCA Invisible Oil. Invisible Primer is de derde stap in een hoogwaardig
oliesysteem op basis van water en moet daarom samen met WOCA Invisible Oil
worden gebruikt. Het Invisible-systeem is ontwikkeld voor gebruik op lichte
houtsoorten, waarbij een hoge oliekwaliteit en een nieuw geschuurd,
onbehandeld uiterlijk vereist zijn. Het assortiment geeft de vloer een oppervlak
dat zowel comfortabel is om op te lopen als zacht aanvoelt. De vloer krijgt ook
een zacht, waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk schoon te maken en te
onderhouden is.
•
•
•
•

Geeft de vloer een onbehandeld uiterlijk
Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn
Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak
IBR-gecertificeerd

Toepassingsgebied
Voor het voorbehandelen van onbehandelde, nieuwe of nieuw geschuurde houten oppervlakken in
lichte houtsoorten. Moet behandeld worden na het voorbehandelen met Invisible Oil.

Gebruik
Voorbereiden

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. Voor het fijnschuren moet het hout pas geschuurd zijn met korrel 100-150. Grondig
stofzuigen. Maak de vloer schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat de vloer minimaal 8 uur drogen
vóór het aanbrengen van de primer.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Fijnschuren

Korrel 100-150

Behandelen

Schud de pot olie goed zowel voor als tijdens het gebruik van de primer. Om kleurverschil te
voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de primer aan
in een gelijkmatige laag met een kortharige verfrol. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 20 m² per
keer. Laat de primer gedurende 5 minuten doordringen. Wrijf de primer in het hout tot de vloer
verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een beige of bordeaux pad. Vervang de polijstpad
regelmatig om te voorkomen dat de primer gaat klonteren. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken
of pads om overtollige primer te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Laat de vloer
gedurende 3-4 uur drogen. Polijst het droge oppervlak tussen de lagen a met een bordeaux-pad of
een schuurspons en stofzuig grondig. Breng WOCA Invisible Oil aan. Volg zorgvuldig de instructies op.

Opmerking

Houd de oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na
7 dagen raden we aan het oppervlak te behandelen met Invisible Oil Care om de weerstand van de
vloer tegen vlekken en slijtage te verbeteren. Voor een optimale reiniging raden we WOCA
Natuurzeep White aan, die zorgt voor en onderhoudt het oppervlak.

Droogtijden
Droogtijden

Voorafgaand aan de behandeling met Invisible Oil: 3-4 uur bij 20°C

Volledig uitgehard

7 dagen bij 20°C
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Technische gegevens
Basis

Plantaardige oliecomponenten

Dichtheid

1,00-1,10 g/ml

Drogestofgehalte

12 %

Houdbaarheid

3 jaar

Verwerkingstemperatuur 15-30°C
Viscositeit:

Approx. 25 sec.

Verbruik

8-12 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak

Kleuren

Neutral

Reiniging gereedschap

Warm water

Bewaren

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

VOC:

Dit product bevat max. 10 g VOC/L. De toegelaten
waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).

Verpakking

2,5 L

Migratietest van
ongewenste materialen

EN 71-3:2013

Goedkeuringen

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk,
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten
Basis oliebehandeling

Invisible Oil, artikelnr. 525010/525025

Wekelijks schoonmaken

Natuurzeep wit, artikelnr. 511010

Maandelijks onderhoud

Olie Conditioner, artikelnr. 511210

Onderhoud

Invisible Oil Care, artikelnr. 525510

Gerelateerde producten Intensiefreiniger, artikelnr. 551525
Gereedschap

9"applicator, artikelnr. 880151
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Contact
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.

