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Toepassingsgebied

Gebruik

WOCA Active Stain kan worden aangebracht op alle nieuwe of opnieuw 
geschuurde oppervlakken van eikenhout zoals vloeren, trappen, meubels en 
panelen. WOCA Active Stain geeft speciale grijze en donkere effecten aan 
onbehandeld eiken.
Om het gewenste resultaat te verkrijgen, raden we aan om de stain te testen op een 
onopvallende plaats voordat het gehele oppervlak wordt bewerkt.

• Om speciale grijseffecten aan eikenhout te geven
• Afwerken met WOCA olie of zeep
• Op waterbasis
• Alleen geschikt voor eiken
• IBR Gecertificeerd

 Om speciale grijseffecten aan eikenhout te geven. Verkrijgbaar in 3 varianten. 

• Zorg ervoor dat het hout egaal geschuurd is (eindkorrel gaasschijf 100 of handschuurpapier120) en verwijder alle stof.
Eventueel reinigen met vochtige doek met Intensiefreiniger en water (verhouding 1:40). Het oppervlak moet volledig schoon en
droog zijn voordat u de stain aanbrengt.

• Schud de flacon grondig. Giet de stain in een plastic emmer zodat er geen afzetting achterblijft op de bodem van de flacon.
Roer de stain regelmatig tijdens het gebruik.

• Breng de onverdunde stain aan met een loogbestendige kwast of roller, in gelijke lagen in de richting van de nerven van het
hout. Werk op verticale oppervlakken van boven naar onder.

• Gebruik ten minste 1 liter stain voor 10 m2.
• Reinig gereedschap met water.
• Laat het oppervlak ten minste 8 uur drogen bij 20°C (het hout moet volledig droog zijn).
• Polijst het behandelde oppervlak met een bruine of groene pad, om opstaande vezels en overtollig pigment los te maken.

Verwijder overtollige resten met een stofzuiger.

Tip van de professional:

Voor het mooiste en meest egale resultaat kan Active Stain direct na het aanbrengen ook nat-in-nat in het hout 
gewreven worden met een beige pad. 
Vergeet hierbij de kantjes en hoeken niet! Na minimaal 2 uur kan het oppervlak afgenomen worden met een oplossing 
van intensiefreiniger en water (1:40). De volgende dag kan het hout direct afgewerkt worden met olie of zeep. 



ProdName
FrontProd
ProdName
FrontProd

Technical_Data_Sheet_Label
15.1.2018 – p. 2/2

Available_pot_sizes_label

Active Stain

Geeft speciale grijze en donkere 
effecten aan onbehandeld eiken.

28.11.2018 – p. 2/2

Technisch gegevensblad

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

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
Basis

Houdbaarheid 

Verwerkingstemperatuur 

Verbruik 

Bewaren

Kleuren

Verpakking

Water

3 jaar

+ 15-30 °C

8-10 m²/L

+ 10-30 °C. Buiten het bereik van 
kinderen houden. Niet blootstellen 
aan warmte (bijv. zonlicht). 
Vorstvrij bewaren.

Active Stain 2,3,4.

2,5L




