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Technisch gegevensblad

Op basis van olie en zeep.
Olie Conditioner wordt gebruikt voor het behandelen en opfrissen van geoliede
houten vloeren. Olie Conditioner ‘Naturel’ wordt gebruikt voor naturel en
gekleurd geoliede vloeren, en Olie Conditioner ‘Wit’ voor wit geoliede vloeren.
Olie Conditioner combineert een efficiënte reiniging met een gelijktijdige
oliebehandeling van het hout. De olie dringt diep in de poriën van het hout en
vormt een matte beschermende laag.

• Biedt vanaf de eerste dag maximale resistentie tegen vuil en water.
• Benadrukt de natuurlijke houtkleur
• Milde reiniging en voeding van het oppervlak
• Vormt een matte beschermende oliefi lm
• IBR Gecertificeerd

Toepassingsgebied
Olie Conditioner wordt gebruikt voor het behandelen en opfrissen van geoliede houten vloeren. 

Gebruik
Voorbereiden

Behandelen

Maak extra vervuilde vloeren/hardnekkige vlekken eerst met WOCA Intensiefreiniger schoon.

Schud de bus krachtig voor gebruik. Meng Olie Conditioner met lauw water: – Bij traditioneel geoliede 
vloeren: 1:20 (250 ml Olie Conditioner in 5 liter water). – Bij UV-geoliede en met hardwax behandelde 
vloeren: 1:40 (125 ml Olie Conditioner in 5 liter water). De mengverhouding kan gevarieerd worden 
afhankelijk van slijtage, vervuiling en de frequentie van reiniging. Behandel de vloer met een licht 
uitgewrongen dweil of Swepmop in de lengterichting van de planken. Stop direct daarna de mop of 
dweil opnieuw in de mengeling, wring de mop goed uit en veeg de vloer ermee droog, eveneens in 
de lengterichting van het hout. Er wordt aanbevolen om bij sterk vervuilde vloeren met twee emmers 
te werken – één met Olie Conditioner gemengd met water en één met spoelwater. Het is aanbevolen 
een oppervlakte van circa 10 m2 per keer te behandelen. Op die manier wordt de vloer slechts kort 
aan het vocht blootgesteld. Laat de vloer circa twee uur drogen alvorens deze weer te betreden. 

Om de vloer licht te laten glanzen, opwrijven met een witte pad.Opmerking

Droogtijden

2 uur bij 20°CDroogtijden
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WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
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.

Contact
Technische gegevens

0,97-1,02 g/mlDichtheid

7,5-9PH-waarde

3 jaarHoudbaarheid

+ 15-30°CVerwerkingstemperatuur

150-200 m2/LVerbruik

Naturel en witKleuren

Water en zeepReiniging gereedschap

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

1 L - 2.5 LVerpakking

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensiefreiniger, artikelnr. 551525 

Gereedschap Swepmop Artikel nr. 10000




