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WOCA Olie Conditioner in sprayflacon is een mild 
onderhoudsmiddel voor de reiniging en het onderhoud van geoliede 
en met hardwax behandelde vloeren. WOCA Olie Conditioner 
combineert een milde reiniging met een lichte oliebehandeling van 
het hout. Het oppervlak krijgt een extra beschermende laag door de 
oliecomponent. Groot onderhoud met Onderhoudsolie of -pasta kan 
hierdoor worden uitgesteld. Onderhoud met Olie Conditioner kan ook 
plaatselijk worden gedaan. Niet geschikt voor lakvloeren.

• Voor het tussentijds opfrissen van geoliede en met hardwax 
behandelde oppervlakken

• Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak
• Stelt het groot onderhoud met onderhoudsolie of onderhoudsgel uit

Toepassingsgebied
Combineert een milde reiniging met een lichte oliebehandeling. Zorgt voor een maximaal vuil- en 
waterwerend oppervlak vanaf de eerste dag. Versterkt de natuurlijke kleur van het hout en laat een 
matte, beschermende olielaag achter op het oppervlak.

Gebruik
WOCA Olie Conditioner in sprayflacon is een mild onderhoudsmiddel voor de reiniging en het 
onderhoud van geoliede en met hardwax behandelde vloeren. WOCA Olie Conditioner Naturel wordt 
voor naturel geoliede of met colour oil behandelde vloeren gebruikt. WOCA Olie Conditioner wit is 
geschikt voor witgeoliede vloeren. WOCA Olie Conditioner combineert een milde reiniging met een 
lichte oliebehandeling van het hout. Het oppervlak krijgt een extra beschermende laag door de 
oliecomponent. Groot onderhoud met Onderhoudsolie of -pasta kan hierdoor worden uitgesteld. 
Onderhoud met Olie Conditioner kan ook plaatselijk worden gedaan. Niet geschikt voor lakvloeren.

Met WOCA Olie Conditioner behoudt het hout beter zijn gloed en natuurlijke kleur. Ook na herhaald 
gebruik, omdat de olie in het hout dringt en gelijktijdig een nieuwe beschermende, matte laag in het 
bovenste poriënsysteem van het oppervlak vormt. Met name op donkere houtsoorten blijft de kleur 
hierdoor langer intact.

Flacon krachtig schudden voor gebruik. Verstuif de Olie Conditioner op het oppervlak. Wrijf na met 
een pluisvrij katoenen doek. Let op! Gebruik geen microvezels. 

Voor extra glans opboenen met een witte pad.
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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
Basis              water, geraffineerde plantaardige oliecomponenten, 
                                         niet ionische oppervlakte-actieve stoffen <5%, 
                                         conserveermiddel <0,1%.  

Houdbaarheid 3 jaar 

Verwerkingstemperatuur + 15-30 °C

Niet meetbaar

Naturel en wit

0,75L

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

Verbruik

Kleuren

Reiniging gereedschap 

Bewaren

Verpakking 

Goedkeuringen

met water en zeep

3 jaar
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