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Hardwax Oil Extreme is een geurarme olie voor de behandeling van houten
vloeren. Het product combineert alle voordelen van olie en was in eenzelfde
product dit levert een uiterst robuust oppervlak dat beter bestand is tegen
vloeistoffen en vlekken. Hardwax Oil Extreme laat de natuurlijke uitstraling van
het hout naar voor komen en zorgt voor een comfortabel anti-slipoppervlak dat
u gemakkelijk kunt onderhouden.

•
•
•
•

Goed bestand tegen water, koffie, thee en rode wijn
Bestand tegen krassen en strepen
Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak
Gemakkelijk te onderhouden met de bijbehorende
onderhoudsproducten

Toepassingsgebied
Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken of als afwerklaag van
WOCA Master Colour 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.
De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten
eerst met korrel 120-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Stofzuig grondig en veeg
indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. Hardwax Oil Extreme is klaar
voor gebruik.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Fijnschuren

Korrel 120 -150

Behandelen

Hardwax Oil Extreme moet zowel voor als tijdens het aanbrengen grondig worden geroerd. Om
kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Begin
telkens met een klein stuk van de vloer (5-10 m2) te behandelen met een dunne en gelijkmatige
olielaag met een kortharige verfrol (3-4 mm). Verspreid de olie goed met de verfrol. Laat de olie ca.
5-10 minuten op het oppervlak zolang deze glanst. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout
dringt. N.B.: Na ca. 15 minuten zal Hardwax Oil Extreme op het oppervlak uit beginnen te harden. Wrijf
het oppervlak op met een witte of beige polijstpad tot het hout verzadigd lijkt. Wrijf daarna verder met
pluisvrije katoen doeken om de overtollige olie weg te nemen voordat u verder gaat. Het oppervlak
moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Laat de vloer gedurende 8-10 uur
drogen. Herhaal de behandeling als er nog een laag olie nodig is of als u meer glans of een sterker
oppervlak wilt krijgen.

Opmerking

Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7
dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natuurzeep of WOCA Olie Conditioner die
het oppervlak extra zal beschermen.

Droogtijden
Tijd voordat het product 5-10 minuten. Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aangebracht
product begint te werken
Droogtijden

8-10 uur. Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aangebracht product. De droogtijden
worden langer bij lage temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid.

Volledig uitgehard

7 dagen
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oppervlakken

Technische gegevens
Basis

Gemodificeerde plantaardige oliën en was.

Dichtheid

0,9 g/ml

Drogestofgehalte

Circa 53%

Houdbaarheid

3 jaar

Verwerkingstemperatuur + 15-30 °C
Verbruik

Ca. 20 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het
oppervlak

Kleuren

Naturel en wit

Reiniging gereedschap

WOCA Olieverdunner

Bewaren

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

VOC:

Dit product bevat max. 515 g VOC/L. De grenswaarde
bedraagt 700 g VOC/L (cat. A/f).

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
Wekelijks schoonmaken

Natuurzeep, artikelnr. 511010

Maandelijks onderhoud

Olie Conditioner, artikelnr. 511210

Halfjaarlijks onderhoud

Olie care artikelnr. 528010

Gerelateerde producten Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

Contact
WOCA Nederland
Aarhusweg 2018
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.

