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Volledig assortiment
Het Master Laksysteem van WOCA is een complete oplossing die 

is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van 

professionele vloerdeskundigen. Het Master Laksysteem omvat:

•  Master Fillers - voor het opvullen van voegen en gaten bij

 vloerdelen en tapisparket

•  Master Primers - voor het verzadigen van oppervlakken en 

verminderen van kantenverkleving vóór het lakken

•  Master Lakken - ontwikkeld en geoptimaliseerd voor 

verschillende omgevingen en belastingen

•  Master Cleaner en Master Care - voor verzorging en reiniging, 

om het oppervlak er lang mooi uit te laten zien

Droogt snel
WOCA Master Lakken zijn sneldrogende lakken op waterbasis, 

ongeacht of u werkt met een 2K verharder. De eerste laag toplak 

moet worden aangebracht als de primer droog is. Schuren en 

stofzuigen kan na enkele uren worden uitgevoerd, waarna de 

laatste laag toplak kan worden aangebracht. Het behandelde 

gebied kan na een korte tijd in gebruik worden genomen en is 

na enkele dagen volledig doorgehard voor normaal gebruik. De 

exacte droogtijden zijn afhankelijk van de verschillende gebruikte 

lak, kamertemperatuur en luchtvochtigheid. U dient daarom de 

gebruiksaanwijzing te lezen zoals aangegeven op het label of het 

technische productblad.

Eenvoudig aan te brengen
De lakken hebben een uitstekende vloeiing en binding en zijn 

gemakkelijk aan te brengen met een roller, zonder speciaal 

gereedschap. Master Lakken zijn sneldrogend en gemakkelijk te 

schuren tussen de lagen voordat de laatste laag wordt aangebracht.

Superieure prestaties
WOCA Master Lakken hebben cross linking-technologie waardoor 

een slijtvaster oppervlak wordt geproduceerd in vergelijking met 

soortgelijke producten op de markt. Voor betere resultaten in 

gebieden met veel verkeer gebruikt u MASTER RD-2K Lak, die is 

ontwikkeld om bestand te zijn tegen sterke slijtage in openbare 

ruimtes, zoals gangen met constant verkeer. Master lakken zijn niet 

alleen slijtvast, maar ook zeer goed bestand tegen chemicaliën. De 

lakken zijn getest tegen elke denkbare vorm van dagelijks gebruik, 

zoals gemorste koffie, rode wijn, cola, wasmiddelen, olie en vet.

Prachtige eindresultaten
Het complete assortiment lakken, gecombineerd met een 

traditionele, lichte of onbehandelde look, maken WOCA 

Master Lakken een aantrekkelijke optie voor veel verschillende 

omgevingen. De gelakte oppervlakken kunnen er in de loop van 

de tijd geweldig uit blijven zien, op voorwaarde dat de juiste 

verzorgings- en reinigingsproducten worden gebruikt. Master 

Cleaner verwijdert effectief vuil voor de dagelijkse reiniging.  

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met WOCA 

Intensiefreiniger. Gelakte oppervlakken die onderhevig zijn aan veel 

verkeer kunnen na verloop van tijd minder aantrekkelijk worden 

door microscopische krassen veroorzaakt door kleine steentjes 

en vuil. Dit proces kan worden verminderd met behulp van WOCA 

Master Care, een polish die krassen egaliseert en de gelakte 

oppervlaktebehandeling opfrist.

Het Master Laksysteem is uw garantie voor een langdurig mooi 

resultaat.

MASTER
LAKSYSTEEM
Sneldrogend, gemakkelijk 
aan te brengen en 
superieure prestaties
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Schuren

WOCA MASTER primer

Indien noodzakelijk: Voegenkit

1. Een laag MASTER Lak

2. Een laag MASTER Lak

Schuren

Schuren

Optioneel
3. Een laag MASTER Lak

REGELMATIG SCHOONMAKEN

PERIODIEK ONDERHOUD
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VOEGENKIT - VOORBEREIDEN

Master Filler Aqua is een dikke, gemakkelijk te schuren
voegenkit op waterbasis voor voegen, gaten en scheuren in
houten parketvloeren in bijv. mozaïek- of visgraatpatronen.
De voegenkit geeft een uniforme afwerking, is uiterst
gemakkelijk om mee te werken en zal niet barsten omdat 
het elastisch is en met het hout mee beweegt.

•  Voegenkit op waterbasis
•  Makkelijk te schuren na uitharding
•  Geurloos en elastisch

MASTER FILLER AQUA
Voegenkit op waterbasis voor houten vloeren

PRODUCTINFORMATIE

VERDUNNER Op waterbasis

VERBRUIK 15-20 m2

VERPAKKING 5 L

DROOGTIJD 60 min

GEREEDSCHAP Roestvrij stalen spatel

PRIMER - BEHANDELEN

Base Primer is een dik vloeibare houtprimer op waterbasis
die gemakkelijk schuurt. Base Primer verzegelt het hout en
reduceert het doortekenen van inhoudsstoffen en kanten-
verkleving en is bedoeld voor onbehandelde of geschuurde 
houtoppervlakken. Door zijn snelle droogtijd is het product 
een aantrekkelijke basisprimer in combinatie met andere 
WOCA vloerlakken. Base Primer Extra Wit is een witte 
variant die het uiterlijk van het hout lichter maakt voor een 
meer “Scandinavische” uitstraling.”, of als primer voor het 
gebruik van Floorpaint wit.

• Reduceert kantenverkleving en doortekening
•  Snel drogend
•  Economisch in gebruik

MASTER BASE PRIMER NATUREL & EXTRA WIT 
Houtprimer tegen doortekening en kantenverkleving.

PRODUCTINFORMATIE

VERDUNNER Op waterbasis

VERBRUIK 8-12 m2

VERPAKKING 5 L

DROOGTIJD 1-2 uur

GEREEDSCHAP Lakrol
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LAK - BEHANDELING

Master Optima Lak is een sneldrogende vloerlak op 
waterbasis, ontwikkeld om het hout een duurzaam en 
bestendig oppervlak te geven. Het hoge gehalte aan vaste 
stoffen verkleurt het hout licht en geeft het oppervlak 
een rijke en volle uitstraling. De lak is gemakkelijk aan te 
brengen en heeft een goede weerstand tegen water en 
chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor kantoren en 
andere commerciële ruimtes met matig verkeer. Deze lak 
voor binnen wordt op een eenvoudige en veilige manier 
aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel 
binnenklimaat.

• Binnenhuis keurmerk
• Sterk en krasvast
• Breed toepasbaar

MASTER OPTIMA LAK
De allround alleskunner

PRODUCTINFORMATIE

GLANSNIVEAU Mat/glansniveau ≈ 10 
Zijdemat/glansniveau ≈ 20
Zijdeglans/glansniveau ≈ 40 
Glanzend/glansniveau ≈ 70

DUURZAAMHEID ***

VERBRUIK 8-10 m2

VERPAKKING 5 L

OPBOUW 1 x Primer + 
2 x Master Optima Lak

DROOGTIJD

GESCHUURD 1-3 uur

VOORZICHTIG 
GEBRUIK

5 uur

VOLLEDIG HARD
/ AF TE DEKKEN

7 dagen

Master RD-2K Lak is een tweecomponenten sneldrogende 
vloerlak die werkt met een isocyanaatvrije cross-linking 
verharder, die de volgende dag opnieuw te gebruiken is 
na het mengen. Het is bedoeld voor openbare ruimtes met 
intens zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege 
zijn uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en 
extreme weerstand tegen zwarte schoenstrepen, krassen 
en vlekken. De lak is helder van kleur en behoudt de lichte 
uitstraling van het hout. Deze lak voor binnen wordt op een 
eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna 
voor een comfortabel binnenklimaat.

• Voor zeer intensief belopen ruimtes
• Volgende dag opnieuw te gebruiken
• Binnenhuis keurmerk

MASTER RD-2K LAK
Als het echt sterk moet zijn

PRODUCTINFORMATIE

GLANSNIVEAU Mat/glansniveau ≈ 10
Zijdemat/glansniveau ≈ 20

DUURZAAMHEID *****

VERBRUIK 8-10 m2

VERPAKKING 5 L +  
100 ml Master 2K Hardener

OPBOUW Master Primer +  
2 x Master RD - 2K Lak

DROOGTIJD

GESCHUURD 1-3 uur

VOORZICHTIG 
GEBRUIK

5-6 uur

VOLLEDIG HARD
/ AF TE DEKKEN

5 dagen
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MASTER INVISIBLE 
2K LAK
VOOR EEN NATUURLIJKE, ONBEHANDELDE UITSTRALING

LAK - BEHANDELING

PRODUCTINFORMATIE

GLANSNIVEAU Ultramat/glansniveau ≈ 5

DUURZAAMHEID ***

VERBRUIK 8-10 m2

VERPAKKING 5 L + 100 ml Master 2K Hardener

OPBOUW 3 x Master Invisible 2K Lak

DROOGTIJD

GESCHUURD 1-3 uur

VOORZICHTIG 
GEBRUIK

12 uur

VOLLEDIG HARD
/ AF TE DEKKEN

8 dagen

Invisible 2K Lak is een hoogwaardige matte vloerlak op 
waterbasis die speciaal is ontwikkeld wanneer een lichte, 
onbehandelde uitstraling gewenst is. De lak is op basis van 
een polyurethaan bindmiddel, dat het oppervlak de textuur 
van nieuw geschuurd hout zal geven. Het toe te voegen 
verhardingsmiddel is een isocyanaat-vrije verharder, die de
volgende dag opnieuw te gebruiken is na het mengen. De 
lak heeft het milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een 
goede werkomgeving tijdens het aanbrengen en draagt ook 
daarna bij aan een comfortabel binnenklimaat.

• Ultra matte onzichtbare uitstraling
•  Volgende dag opnieuw te gebruiken
•  Extreem slijtvast

NEUTRAAL UITERLIJK
Geeft het hout een modern,
mat en onbehandeld uiterlijk.

Uitstraling

KEURMERK BINNENKLIMAAT
Zorgt voor een goede werkomge-
ving tijdens het aanbrengen. Is niet 

schadelijk voor de luchtkwaliteit 
binnenshuis. Op waterbasis.

eco

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Kan worden gereinigd en onder-
houden met WOCA producten 

voor gelakte oppervlakken.

onderhouden
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Voor de verzorging van uw PVC, laminaat of gelakte vloeren 
met WOCA Master Care. Dit onderhoudsproduct werkt kleine 
krassen weg, verbetert de duurzaamheid van het oppervlak 
en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage. Hierdoor 
verlengt u de levensduur van de oppervlaktebescherming. 
Aangezien Master Care geen dikke lagen achterlaat, kunt u 
het product naar behoefte gebruiken. Master Care is ook 
verkrijgbaar in een extra matte variant voor het opfrissen 
van ultra matte vloerlakken.

• Behandeling om vloeren op te frissen  
• Verlengt de levensduur van de vloer 
• Beschermt tegen slijtage en krassen 
• Eenvoudig in gebruik 
• IBR-gecertificeerd

MASTER CARE
Voor lak-, PVC- en laminaatvloeren

PERIODIEK ONDERHOUD

Master Cleaner is uitermate geschikt voor het reinigen van 
alle PVC-, laminaat en gelakte oppervlakken. De reiniger 
verwijdert grondig vuil en aanslag, bovendien wordt 
het oppervlak versterkt en is het beter bestand tegen 
vloeistoffen. Aangezien de reiniger geen film achterlaat, is 
het uitermate geschikt voor oppervlakken die regelmatig 
moeten worden gereinigd.

• Efficiënte verzorging en reiniging 
• Zorgt voor een sterker, bestendiger oppervlak 
• Snelle, eenvoudige verwerking 
• IBR-gecertificeerd

MASTER CLEANER
Voor lak-, PVC- en laminaatvloeren

PRODUCTINFORMATIE

PH-WAARDE 9,5-10,5

MENGVERHOUDING 1:40

VERPAKKING 1 L

VERBRUIK

DROOGTIJD 30 min

GEREEDSCHAP Emmer, dweil of doek

REGELMATIG SCHOONMAKEN

PRODUCTINFORMATIE

PH-WAARDE ≈ 8

MENGVERHOUDING Onverdund, klaar voor 
gebruik

VERPAKKING 1 L

VERBRUIK Circa 60 m²/L

DROOGTIJD 60 min

GEREEDSCHAP Emmer, dweil of doek
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