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WOCA Natuurzeep wordt gebruikt voor de regelmatige reiniging en 
bescherming van alle hout in huis. Natuurzeep is verkrijgbaar in 
naturel, wit, extra wit, grijs en zwart. Natuurzeep wordt ook gebruikt 
als basisbehandeling voor (naald)hout.

• Voor reiniging en onderhoud van alle hout
• Ideaal als basisbehandeling voor naaldhout
• Geschikt voor kinderspeelgoed
• Woonbiologisch aanbevolen

Toepassingsgebied
Een schoonmaakbeurt met Natuurzeep verwijdert het vuil van het hout en voorziet het oppervlak 
tegelijkertijd van een beschermende slijtlaag. Daarom is Natuurzeep zowel reinigend als 
verzorgend. Dankzij deze eigenschap is Natuurzeep ook ideaal als basisbehandeling van met 
name naaldhouten oppervlakken, wanneer u een zeepbehandeling in plaats van een 
oliebehandeling kiest. 

Gebruik
• Twee emmers
• Swepmop
• WOCA zeep (naturel of gepigmenteerd)

Vul één emmer met 5 liter (lauw warm) water. Vul de andere emmer met 5 liter (lauw warm) water 
en een kopje WOCA zeep (125 ml). Gepigmenteerde zeep vooraf goed schudden!

• Dompel de swepmop onder in het zeepwater.
Wring de swepmop half uit. Wis enkele vierkante meters vloer met de vochtige swepmop.
Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in laten trekken of eventueel 
schrobben. 

• Spoel de swepmop grondig uit in het schone spoelwater en daarna krachtig droogwringen.

•  Dompel de swepmop weer in het zeepwater en nogmaals krachtig droogwringen.

• Neem met de schone, uitgewrongen swepmop het losgeweekte vuil op. Spoel de swepmop 
opnieuw uit in het spoelwater.

• Herhaal stap 2 t/m 7 tot de hele vloer gereinigd is. Vervang spoelwater eventueel tussentijds. 
Dweil de vloer nooit na met schoon water! 

• Tijdens de droogtijd (ongeveer 15 minuten) de vloer niet betreden.

Onderhoud uw met WOCA olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale
WOCA zeep en de aanvullende WOCA onderhoudsproducten voor het beste resultaat!

Benodigdheden

Voorbereiding

Werkwijze

Tip
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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

Dichtheid

Drogestofgehalte

Houdbaarheid 3 jaar 

Verwerkingstemperatuur + 15-30 °C

Verbruik 320-400 m2/l

Naturel, wit, extra wit, grijs en zwart Kleuren

Reiniging gereedschap

Bewaren

VOC:

Verpakking

Migratietest van
ongewenste materialen

0,75L spray, 1L, 2,5L en 5L

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




