
PARKET ONDERHOUDEN MET WOCAZEEP

Dagelijks onderhoud: met de swiffer of de stofzuiger.

Regelmatige basis: wekelijks of om de twee weken is het aan te raden te vloer te 
reinigen. Je reinigt hier niet alleen de vloer maar heeft hem ook de nodige extra be-
scherming.

WOCA NATUURZEEP (NATUREL, WIT EN GRIJS)

Voor de dagelijkste schoonmaak van geoliede vloer. 

Gebruik:
1. De bus goed schudden voor gebruik.
2. 125 ml natuurzeep mengen met 5l lauw water. Er wordt aanbevolen om met twee 
emmers te werken: één met zeepwater en één met spoelwater voor de dweil. Reinig 
de vloer altijd met het zeepwater.  Laat het zeepwater mooi inwerken en rustig opdro-
gen zonder na te dweilen.

WOCA INTENSIEF REINIGER

Wordt gebruikt voor de grondige reiniging van de vloer op basis van olie of zeep. 
Verwijdert vuilevlekken. Na gebruik van intensief reiniger dient de vloer telkens met 
een onderhoudsolie behandeld te worden.

Gebruik:
1. Schud de bus krachtig
2. Los 125 ml intensief reiniger op in 5l water en schrob de vloer goed met dit 
mengsel. Laat 15 minuutjes in werken en spoel met water. Herhalen indien nodig
3. Na 4u kan er een onderhoudsolie geplaatst worden.



WOCA ONDERHOUDSOLIE

Woca Onderhoudsolie Naturel herstelt de beschermlaag van de vloer. Tegelijkertijd 
krijgt het hout een optimale finish, die de nerfstructuur en kleurnuances van het hout 
mooi laat uitkomen. Een niet goed geoliede vloer trekt makkelijk vocht en vuil aan en 
kan gaan scheuren, het is dus belangrijk uw vloer goed te onderhouden met onder-
houdsolie. Je kunt hier een kleur kiezen uit het gamma die aanleunt met pigment van 
uw parket.

Gebruik:
1. Reinig de vloer met Intensiefreiniger, 125 ml tot 5 l lauw water. Laat de vloer gedu-
rende minstens 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.
2. De flacon grondig schudden.
3. Breng ongeveer 1 dl olie per 4 m2 aan met een pad, een verfrol of een katoenen 
doek.
4. Het is belangrijk dat de Onderhoudsolie zorgvuldig in het hout gewreven wordt. 
Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het oppervlak er gelijkmatig uitziet.
5. De vloer met schone, droge katoenen doeken droogwrijven, alvorens het volgende 
af te werken vloeroppervlak te behandelen. De vloer mag er niet nat uitzien en na het 
droogwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak.
6. Werk stapsgewijs verder tot de hele vloer afgewerkt is. 7. Reinig het gereedschap 
met Olieverdunner.
8. 24 u laten drogen

WOCA VLEKKENSPRAY OF SPOTSTOP

Superontvlekker wordt gebruikt voor het verwijderen van plotseling ontstane spatten 
en vlekken op houten oppervlakken. Ideaal voor koffie, rode wijnvlekken, vet, koffie...
is makkelijk in gebruik en zeer doeltreffend.

Gebruik:
Superontvlekker wordt geleverd in een pompspray. Besproei de vlek en laat deze 
10-20 minuten inwerken. Daarna licht schrobben met een borstel of een doek met 
lauwwarm water.


