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WOCA Tuinmeubelolie wordt gebruikt voor de basisbehandeling en bij het onderhoud van
houten tuinmeubelen die buiten wordt gebruikt. WOCA Tuinmeubelolie beschermt het opper-
vlak, geeft een gouden glans aan het hout en benadrukt de natuurlijke houtstructuur. WOCA
Tuinmeubelolie is verkrijgbaar in naturel (zonder pigmenten) en in de kleuren teak en wit.

BENODIGDHEDEN

(fijn schuurpapier of licht schurende pad) doek
WOCA Tuinmeubelolie kwast
witte pad

BASISBEHANDELING

1. Het te behandelen hout moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.  
Nieuw hout kan onmiddellijk behandeld worden.Vervuilde meubelen reinigen met de milde
Houtreiniger Outdoor. Bij extreme vervuiling reinigen met Hout Ontgrijzer A & B. 
Na reiniging volledig laten drogen! Als het hout ruw aanvoelt, eerst licht schuren met fijn
schuurpapier of licht schurende pad.

2. Behandel het hout bij droog weer. Vermijd direct zonlicht en te hoge temperaturen. 
De olie zal dan te snel drogen en uitharden.

3. WOCA Tuinmeubelolie goed omroeren voor gebruik.
4. Met een kwast WOCA Tuinmeubelolie aanbrengen. Begin bij de uiteinden. 

Besteed voldoende aandacht aan verbindingen, barsten en openingen in het hout.
5. Wacht 20 minuten.
6. Overtollige olie met een droge, schone doek wegnemen om glanzende plekken te ver-

mijden. 
Herhaal bij doffe plekken de behandeling (punt 4, 5 en 6) tot het oppervlak volledig verzadigd
is en een matzijden glans heeft. 
7. Polijst zorgvuldig met een witte pad het oppervlak om een zijdeglans te verkrijgen.
8. Laat de olie 24 tot 48 uur drogen, afhankelijk van de weersomstandigheden en temperatuur. 
9. Vermijd gedurende de eerste 36 uur contact met water.

ONDERHOUD
Behandel het hout tenminste één à twee maal per jaar. Voordat de olie wordt aangebracht
dient het hout te worden gereinigd. Gebruik hiervoor de milde WOCA Houtreiniger Exterieur.
Bij extreem vervuild hout kan beter WOCA Houtontgrijzer A&B worden gebruikt. 

PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling: vegetale olie componenten, isoparafine, fungicide
Verbruik: 1 liter per 12 à 15 m2

Droogtijd: 24-48 uur
Verpakking: 750 ml en 2,5 liter
Soorten: Naturel, Teak en Wit 

WAARSCHUWING
Katoenen doeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten
drogen, of nat  in een plastic zak opbergen en weggooien. 
Dit in verband met zelfontbrandinggevaar!!!


