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INTRODUCTIE

NIEUW WOCA-LOGO EN LABELONTWERP
We hebben het nieuwe WOCA-logo
voorgesteld en het werd goed ontvangen door de markt. We zijn blij met de
feedback van onze klanten, die ons lieten
weten dat het nieuwe WOCA-logo als
een heel eigentijds Scandinavisch ontwerp wordt beschouwd.

Naast de logowijziging hebben we voor
onze producten ook een nieuw labelontwerp geïntroduceerd. Met het nieuwe
ontwerp zal het label klanten informeren
wat het product is en wat het doet.

XP 0118

“Wat het doet…”
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“Wat het is…”
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Ons magazijn wordt beheerd volgens
het FIFO-principe, wat betekent dat eerst
geproduceerde producten als eerste
naar de markt worden verscheept. Dit
betekent dat u tijdens deze overgangsperiode producten zult krijgen met het
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24h

5 days

20–25 m

De nieuw geïntroduceerde producten
hebben allemaal het nieuwe labelontwerp terwijl de bestaande producten
geleidelijk in 2018/19 zullen worden
gerestyled.
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nieuwe design en anderen met het
bestaande. Binnen één artikelnr. zult u
voor die zending echter altijd hetzelfde label hebben en verandering van
een nieuw naar een oud label zal niet
voorkomen.
We hopen dat u begrip heeft voor deze
tijdelijke situatie en dat eventuele ongemakken tot een minimum beperkt zullen
blijven.
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DS/EN ISO 9001 and DS/EN ISO 14001
WOCA Denmark is gecertificeerd in overeenstemming met de
volgende normen: ISO 9001: 2015 – de internationale norm voor
kwaliteitscontrole; en ISO 14001:2015 – de internationale norm
voor milieumanagement.
Kwaliteit- en milieumanagementsystemen waken erover
dat de verkoop, aanvoer, productontwikkeling en productie
verlopen volgens bepaalde procedures en instructies die alle
personeelsleden moeten kennen.

ISO 9001 zorgt ervoor dat de vooropgestelde kwaliteit van de
procedures en de producten gewaarborgd is en de producten
dus van eenduidige kwaliteit zijn. ISO 14001 houdt rekening met
alle milieuaspecten. Zo wordt gekeken naar de geselecteerde
grondstoffen, de interne omgeving, maar ook naar de afvalverwerking.
Verder worden voortdurend nieuwe doelstellingen uitgewerkt
om de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid te verbeteren.
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WOCA Systeem

Voorbehandeling

Stain

Loog

Kleur

Basisbehandeling

Olie/Hardwax

Lak

Verf

Onderhoud

Zeep

4

WOCA Assortiment

Olie/Gel/Polish

Zeep

VLOEREN – Voorbehandeling
1 L – 2.5 L

0.75 L

200–300 m²/L

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

—

Intensiefreiniger
WOCA Intensiefreiniger wordt als primer op onbehandeld hout gebruikt om de kwaliteit van de eindafwerking te verbeteren. Daarnaast is
het een universele ontvetter en diepte-reiniger voor behandeld hout.
— Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld
interieurhout
— Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
— Basisreiniging en vetverwijdering
— Uiterst efficiënt
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

Intensiefreiniger (Sprayflacon)
WOCA Intensiefreiniger is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayfles, welke al is verdund, en klaar voor gebruik. Handig voor kleinere
oppervlakte zoals meubels,tafels en werkbladen, of voor het plaatselijk
reinigen van een hardnekkige vlek of verontreiniging.
— Gebruik Super Ontvlekker voor het verwijderen van hardnekkig vuil
en vlekken
— Verwijdert oude zeepresten, vet en vuil
— Grondige voorbereiding van het oppervlak voor verdere behandeling
— Voor gebruik binnenshuis
— IBR certificaat

2.5 L

2.5 L

8–10 m²/L

8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

Wit en Grijs

Antiekloog
WOCA Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een gerookt
effect te geven.
— Afwerking met olie, hardwax of zeep
— Enkel voor eikenhout
— Bevat geen pigmenten
— IBR certificaat

Driftwood Lye
WOCA Driftwood Lye is een uniek product dat het hout een verweerde
uitstraling geeft. Het product is vooral bedoeld voor eikenhout.
Met dit product krijgt het hout een bijzonder mooie
tweedimensionale structuur.
— Geeft eik een verweerde uitstraling
— Afwerking met olie, hardwax of zeep
— Enkel voor eikenhout
— IBR certificaat

2.5 L

2.5 L

8–10 m²/L

8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

Bevat witte pigmenten

Wit en Grijs

Naaldhoutloog

Houtloog

WOCA Naaldhoutloog wordt gebruikt als loogbehandeling op
onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout zoals vloeren, trappen,
meubels en panelen.
— Beschermt lichte houtkleuren
— Afwerking met olie , hardwax of zeep
— Enkel geschikt voor naaldhout
— Voorkomt vergeling van het oppervlak
— IBR certificaat

— IBR certificaat

WOCA Houtloog wordt gebruikt als loogbehandeling op onafgewerkt
of pas geschuurd interieurhout zoals vloeren, trappen, meubels en
panelen.
— Geeft een lichtere of vergrijsde afwerking en voorkomt vergeling
van het hout
— Afwerking met olie, hardwax of zeep
— Geschikt voor elk type hout
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2.5 L

2.5 L

8–10 m²/L

8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Max. 50 g/L

Max. 100 g/L

3 Kleuren

Wit, Grijs en Zwart

Active Stain

Pre-Colour

WOCA Active Stain is watergedragen en werd ontwikkeld om speciale
grijze kleureffecten te creëren op eikenhout en om een buitengewoon
unieke kleur te verkrijgen. Het product is niet bijtend.
—	Geeft eik een speciaal grijskleurig effect
— Watergedragen en niet bijtend
— Afwerking met olie, hardwax of zeep
— IBR certificaat

WOCA Pre-Colour is een watergedragen beits die wordt gebruikt als
voorkleuring op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout zoals
vloeren, trappen, meubels en panelen.
— Geeft een nieuwe intense kleur
— Afwerking met olie of hardwax
— Geschikt voor elk type hout

VLOEREN – Olie – Basisbehandeling

0.25 L – 1 L – 2.5 L

1 L – 2.5 L

20–25 m²/L

10–12 m²/L

Oplosmiddel gebaseerd

–

Max. 85 g/L

Max. 30 g/L

9 Kleuren

11 Kleuren

Diamond Oil Active

Master Colour Oil

WOCA Diamond Oil Active is een 1-component, geurarme en extreem
slijtvaste olie, gemaakt van grondstoffen van hoge kwaliteit. De olie is
waterafstotend, eenvoudig te verwerken en zorgt voor veel minder
productafval.

Afwerk- en kleurolie in één. Geschikt voor eik, es, beuk, spar, lariks, grenen en teak, evenals kurk. WOCA Master Colour Oil kan zowel op nieuw
als op pas geschuurd binnenhoutwerk worden gebruikt.
— Slijtvast, vuil -en waterafstotend oppervlak
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
— Ook voor grote oppervlakken
— IBR certificaat

— Bestand tegen vloeistoffen, krassen en strepen
— Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak
— IBR certificaat

Natural
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White

Extra
White

Carbon
Black

Concrete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

Chocolate Caramel
Brown Brown

Natural

White

Extra
White

Black

Extra
Grey

Castle
Grey

Antique Walnut

Brazil
Brown

Rhode
Island
Brown

Light
Brown

1 L – 2.5 L

1 L – 2.5 L

8–12 m²/L

15–20 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Max. 10 g/L

Max. 95 g/L

—

—

Invisible Primer (Stap 1)

Invisible Oil (Stap 2)

WOCA Invisible Primer is de eerste stap in een hoogwaardig oliesysteem en moet altijd samen met WOCA Invisible Oil worden gebruikt.
— Systeem in 2 stappen
— Geeft de vloer een onbehandelde look
— Sneldrogend
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

WOCA Invisible Oil is de tweede stap in een hoogwaardig oliesysteem
en moet altijd samen met WOCA Invisible Primer worden gebruikt. De
combinatie zorgt voor een zeer sterke bescherming en geeft het hout
een matte, onbehandelde look.
— Systeem in 2 stappen
— Geeft de vloer een onbehandelde look
— Sneldrogend
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

0.75 L – 2.5 L

2.5 L

Ca. 20 m²/L

Ca. 20 m²/L

Oplosmiddel gebaseerd

Oplosmiddel gebaseerd

Max. 515 g/L

Max. 500 g/L

Naturel en Wit

Naturel en Wit - (In mat en zijdemat)

Hardwax Oil Extreme

Hardwax Oil Swift

WOCA Hardwax Oil Extreme is voor onbehandelde, nieuwe of pas
geschuurde houtoppervlakken of als een topcoat boven WOCA
Master Colour Oil. WOCA Hardwax Oil Extreme laat de natuurlijke
uitstraling van het hout naar voor komen en zorgt voor een anti-slipoppervlak dat u gemakkelijk kunt onderhouden.
— Bestand tegen vloeistoffen, krassen en strepen
— Zorgt voor een licht filmvormende afwerking
— Gemakkelijk te onderhouden
— IBR certificaat

WOCA Hardwax Oil Swift combineert natuurlijke olie en was in één
product om een extreem slijtvast oppervlak te creëren dat goed
bestand is tegen vloeistoffen en vlekken. Vloeren krijgen een neutrale
uitstraling en een anti-slipoppervlak dat gemakkelijk te onderhouden
is. Hardwax Oil Swift wordt als topcoat op WOCA
Master Colour Oil gebruikt.
— Hoeft niet ingewreven te worden
— Bestand tegen vloeistoffen, krassen en strepen
— Zorgt voor een filmvormende afwerking
— IBR certificaat

1L
—
—
—
—

Olieverdunner
WOCA Olieverdunner is een mild verdunningsmiddel om gereedschap
te reinigen en om olie te verdunnen.
— Milde verdunner voor olie
—	Geurloos
— Ideaal om gereedschap te reinigen
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VLOEREN – Olie – Onderhoud
1 L – 2.5 L

0.75 L

200–300 m²/L

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

—

Intensiefreiniger

Intensiefreiniger (Sprayflacon)

WOCA Intensiefreiniger wordt als primer op onbehandeld hout gebruikt om de kwaliteit van de eindafwerking te verbeteren. Daarnaast is
het een universele ontvetter en diepte-reiniger voor behandeld hout.
— Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld
interieurhout
— Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
— Basisreiniging en vetverwijdering
— Uiterst efficiënt
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

WOCA Intensiefreiniger is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayfles, welke al is verdund, en klaar voor gebruik. Handig voor kleinere
oppervlaktes zoals meubels,tafels en werkbladen, of voor het plaatselijk
reinigen van een hardnekkige vlek of vervuiling.
— Gebruiksklaar
— Voor onbehandeld, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld hout
— Verwijdert oude zeepresten, vet en vuil
— Geschikt voor het reinigen van kinderspeelgoed
— IBR certificaat

Natuurzeep

1 L – 2.5 L – 5 L

0.75 L

320–400 m²/L

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

5 Kleuren*

Naturel en Wit

Naturel, Wit, Grijs*, Zwart** en Extra Wit**
*Alleen in 1 L en 2.5 L beschikbaar
**Alleen in 3 L beschikbaar

WOCA Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en met
natuurzeep behandelde oppervlakken te reinigen en te onderhouden.
WOCA Natuurzeep is ideaal voor vloeren, meubels, tafelbladen en
panelen.
— Voedende eigenschappen
— Voor de basisbehandeling van naaldhouten vloeren
— Geschikt voor alle geoliede houten oppervlakken in huis
— Voor regelmatige reiniging
— IBR certificaat

Natuurzeep (Sprayflacon)
WOCA Natuurzeep in Spray is ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken. Deze
gebruiksklare spray maakt het onderhoud van meubilair, tafelbladen,
deuren, panelen, trappen en vloeren eenvoudig.
— Geschikt voor speelgoed
— Voor de reiniging en het onderhoud van alle geoliede houten
oppervlakken
— Voedende eigenschappen
— Gebruiksklaar
— Voor regelmatige reiniging
— IBR certificaat

5L

0.25L – 1 L – 2.5 L

320–400 m²/L

150–200 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

Naturel en Wit

Masterzeep

Olie Conditioner

WOCA Masterzeep is geschikt om elke houtsoort te reinigen, ongeacht
de oppervlaktebehandeling, maar is ook geschikt voor tegels, vinyl en
steen.
— Voor de reiniging en het onderhoud van alle houten vloeren
— Bijzonder geschikt voor grote oppervlakken die vaak gereinigd
worden
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
— Voor regelmatige reiniging
— IBR certificaat

WOCA 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.
— Vormt een matte beschermende oliefilm
— Biedt vanaf de eerste dag maximale resistentie tegen vuil en water
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—
—
—
—

Benadrukt de natuurlijke houtkleur
Milde reiniging en voeding van het oppervlak
Reiniging per kwartaal
IBR certificaat

1 L – 2.5 L

1 L – 2.5 L

Ca. 40–50 m²/L



30–40 m²/L
—

Oplosmiddel gebaseerd
Max. 100 g/L

Max. 560 g/L

Naturel en Wit

5 Kleuren*
Naturel, Wit, Grijs*, Bruin* en Extra-Wit*
*Alleen in 1 L beschikbaar

Onderhoudsolie Active

Onderhoudsolie

Gebruik WOCA Onderhoudsolie Active voor het allerbeste onderhoud
van uw geoliede houten vloer. De onderhoudsolie frist de natuurlijke,
warme gloed van het hout op en verhoogt de weerstand tegen vlekken en vuil dankzij zijn unieke hyper cross linking technologie.
— Bestand tegen vloeistoffen, krassen en strepen
— Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak
— IBR certificaat

WOCA Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het onderhoud
van alle geoliede houtoppervlakken en is bijzonder geschikt voor het
regelmatige onderhoud van geoliede houten vloeren.
— Voor het onderhoud van geoliede houten vloeren
— Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
— IBR certificaat

1L

1L

30–40 m²/L

30–40 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Max. 10 g/L

Naturel en Wit

—

Oil Care

Invisible Oil Care

WOCA Oil Care kan worden gebruikt voor het onderhoud van alle
geoliede houten oppervlakken en is bijzonder geschikt voor het regelmatig onderhoud van geoliede houten vloeren.
— Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
— Sneldrogend
— Milieuvriendelijk
— IBR certificaat

WOCA Invisible Oil Care is een product op waterbasis dat de olielaag
opfrist en het oppervlak slijtvaster en meer waterafstotend maakt.
— Voor betere bescherming
— Geeft het hout een prachtig, ademend, soft touch oppervlak
— Bestand tegen vloeistoffen en krassen
— Eenvoudige toepassing
— IBR certificaat

0.2 L Tube

3x1 L

20–30 m²/Tube

—

Oplosmiddel gebaseerd

—

Max. 120 g/L

—

Naturel, Wit en Extra Wit

Naturel en Wit

Onderhoudsgel
WOCA Onderhoudsgel is een sneldrogende gel die het oppervlak
voorziet van een mooie, water- en vuilafstotende laag. Versterkt ook
de bescherming bij fabriek geoliede/UV-geoliede oppervlakken.
— Water- en vuilafstotende laag
— Sneldrogend
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
— IBR certificaat

Onderhoudsbox – voor geoliede vloeren
De box bevat:
—	1 L Onderhoudsolie
—	1 L Intensiefreiniger
—	1 L Natuurzeep
—	1 Inwrijfpad
—	1 Pluisvrije doek
—	1 Spraykopje
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0.25 L Spuitbus

0.25 L Spray

—

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

—

Super Ontvlekker

Easy Neutralizer

WOCA Super Ontvlekker is erg doeltreffend om vet, bloed, koffie, thee
enz. op te lossen. Kan worden gebruikt op onafgewerkte, gezeepte,
geoliede of gewaxte interieuroppervlakken.
— Verwijdert vlekken van houten oppervlakken, bv. koffie en rode wijn
— Verstuifbaar
— ”First Aid” product
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

WOCA Easy Neutralizer verwijdert effectief zwarte vlekken die veroorzaakt zijn door een water/zuur reactie. Mag worden gebruikt
op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of met hardwax
behandelde binnenoppervlakken.
— Kant-en-klare mix
— Eenvoudig aan te brengen
— Voor kleine oppervlakken
— Vereist herstel van de oppervlaktebehandeling
— ”First Aid” product
— IBR certificaat
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VLOEREN – Lak – Basisbehandeling
5L

5L

6–10 m²/L

8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Max. 100 g/L

Max. 100 g/L

3 Kleuren

Mat en zijdemat

Base Primer

Excellent Finish

WOCA Base Primer is een sneldrogende schuurbare houtprimer op
waterbasis. WOCA Base Primer zorgt voor een sterke grondlaag ter
voorbereiding van het gebruik van andere WOCA-vloerlakken op
waterbasis.
—	Watergedragen primer
— Sneldrogend, 60 min. bij 20 oC
—	NMP vrij
— Reduceert kantenbinding
—	Gemakkelijk op te schuren

WOCA Excellent Finish is een sneldrogende, geurarme, sneldrogende
vloerlak op waterbasis met goede vuleigenschappen die een krasbestendig en duurzaam oppervlak oplevert.
— Sneldrogend
— Goed bestand tegen vlekken
— Economisch in gebruik
— Geschikt voor woonkamers, etc.

5L

5L

8–10 m²/L

8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Max. 100 g/L

Max. 50 g/L

Mat en zijdemat

Mat en zijdemat

Advanced 2K Finish

Superior Finish
WOCA Superior Finish is een hoogwaardige ééncomponent vloerlak op
waterbasis. Aangezien er geen verharder aan toegevoegd wordt, is de
lak gemakkelijk te gebruiken. Door zijn dikte en vulkwaliteit vormt hij een
extra krasbestendig en duurzaam oppervlak.
— Lak van topkwaliteit
— Danish Indoor Climate certificaat
— Extra duurzaam en krasbestendig oppervlak
— Geschikt voor gangen, inkomhallen, etc.

WOCA Advanced 2K Finish is een hoogwaardige tweecomponenten
vloerlak op waterbasis die extra bestand is tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken.
— Bevat geen isocyanaten
— Extra duurzaam en krasbestendig oppervlak
— Geschikt voor druk belopen ruimtes
— IBR certificaat

0.05 L
—
Watergedragen
—
—

2K Verharder
—	Verharder voor WOCA Advanced 2K Lak
—	Isocyanaat-vrij
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VLOEREN – Lak – Onderhoud
1L

1L

Ca. 400 m²/L

60 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Max. 45 g/L

—

—

Vinyl- en Vernisreiniger

Vinyl- en Vernispolish

WOCA Vinyl- en vernisreiniger is geschikt voor het reinigen van alle
PVC-, laminaat-, lak- of geverfde vloeren Vinyl- en vernisreiniger bouwt
geen zeepfilm op en is daardoor met name. Geschikt voor oppervlakken die regelmatig gereinigd moeten worden.
— Voor reinigen van vinyl, laminaat en gelakte of geverfde
oppervlakken
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
— Laat geen film achter
— Gemakkelijk aan te brengen
— Sneldrogend
— IBR certificaat

WOCA Vinyl- en Vernispolish versterkt het oppervlak en doordat het
beschermt tegen slijtage en krassen, verlengt het de levensduur van
de toplaag.
— Complete verzorging voor alle gelakte oppervlakken
— Gemakkelijk aan te brengen
— Sneldrogend
— Extra bescherming van het oppervlak
— Frist de bestaande afwerking op
— IBR certificaat

3x1L
—
Watergedragen
—
—

Onderhoudsbox – Vinyl en gelakte vloeren
De box bevat:
—	1 L Vinyl- en Vernispolish
—	1 L Intensiefreiniger
—	1 L Vinyl- en Vernisreiniger
—	2 Pluisvrije doeken
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VLOEREN – Kleur – Basisbehandeling
2.5 L
6–10 m²/L
Watergedragen
Max. 105 g/L
Wit

Floor Paint
WOCA Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een dekkende
beschermlaag. Het product is geschikt voor alle soorten houtwerk,
zoals vloeren en trappen.
— Dekkende kleur
— Slijtvast
— Gemakkelijk te onderhouden
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BINNEN – Olie – Voorbehandeling
1 L – 2.5 L

0.75 L

200–300 m²/L

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

—

Intensiefreiniger
WOCA Intensiefreiniger wordt als primer op onbehandeld hout gebruikt om de kwaliteit van de eindafwerking te verbeteren. Daarnaast is
het een universele ontvetter en diepte-reiniger voor behandeld hout.
— Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld
interieurhout
— Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
— Basisreiniging en vetverwijdering
— Uiterst efficiënt
— Goedgekeurd EN 71-3:2013
— IBR certificaat

Intensiefreiniger (Sprayflacon)
WOCA Intensiefreiniger is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayfles, welke al is verdund, en klaar voor gebruik. Handig voor kleinere
oppervlaktes zoals meubels,tafels en werkbladen, of voor het plaatselijk
reinigen van een hardnekkige vlek of vervuiling.
— Gebruiksklaar
— Voor onbehandeld, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld hout
— Verwijdert oude zeepresten, vet en vuil
— Geschikt voor het reinigen van kinderspeelgoed
— IBR certificaat

BINNEN – Olie –
Basisbehandeling

0.75 L
12–15 m²/L
—
Max. 260 g/L
Naturel, Wit, Grijs en Zwart

Werkblad Olie
WOCA Werkblad Olie is bedoeld voor onbehandelde of eerder
geoliede/geschuurde houtoppervlakken. De olie maakt het oppervlak
sterk water- en vuilafstotend.
—
—
—
—

Extra vuil- en waterbestendig
Geschikt voor alle houtsoorten
Benadrukt de houtstructuur en -kleur
Naturel en Wit zijn FDA-gecertificeerd

0.25 L blik

0.75 L – 2.5 L

8–10 m²/250 ml

8–12 m²/L

—

Watergedragen

Geen

Max. 60 g/L

—

Wit en extra wit volledig matte verf*
*Alleen in 2.5 L beschikbaar

Bijenwas Balsem

Panel White

WOCA Bijenwas Balsem is bestemd voor de basisbehandeling en het
onderhoud van onbehandelde, gekleurde of geloogde houtopper
vlakken binnenshuis (in het bijzonder voor meubels en speelgoed).
Bijenwas Balsem is geschikt voor alle houtsoorten.

WOCA Panel White is een product op waterbasis voor het opfrissen
van reeds vergeeld en verkleurd hout, en voorkomt het vergelen van
nieuw hout. Panel White wordt binnenshuis toegepast op onbehandeld en gelakt hout.

— Om kleine houten oppervlakken te boenen
— Geeft interieurhout een gladde afwerking
—	Water- en vuilbestendig
— Benadrukt de natuurlijke houtstructuur

— Beschermt de natuurlijke houtkleur
— Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt dat knoesten in het
hout “er uit springen”
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BINNEN – Olie – Onderhoud

Natuurzeep

1 L – 2.5 L – 5 L

0.75 L

320–400 m²/L

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

5 Kleuren*

Naturel en Wit

Naturel, Wit, Grijs*, Zwart** en Extra Wit**
*Alleen in 1 L en 2.5 L beschikbaar
**Alleen in 3 L beschikbaar

WOCA Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en met
natuurzeep behandelde oppervlakken te reinigen en te onderhouden.
WOCA Natuurzeep is ideaal voor vloeren, meubels, tafelbladen en
panelen.
— Voedende eigenschappen
— Voor de basisbehandeling van naaldhouten vloeren
— Geschikt voor alle geoliede houten oppervlakken in huis
— Voor regelmatige reiniging
— IBR certificaat

Natuurzeep (Sprayflacon)
WOCA Natuurzeep in Spray is ideaal voor het reinigen en onderhouden van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken. Deze
gebruiksklare spray maakt het onderhoud van meubilair, tafelbladen,
deuren, panelen, trappen en vloeren.
— Geschikt voor speelgoed
— Voor de reiniging en het onderhoud van alle geoliede houten
oppervlakken
— Voedende eigenschappen
— Gebruiksklaar
— Voor regelmatige reiniging
— IBR certificaat

0.2 L Tube

0.75 L

20–30 m²/Tube

150–200 m²/L

Oplosmiddel gebaseerd

Watergedragen

Max. 120 g/L

Geen

Naturel, Wit en Extra Wit

Naturel en Wit

Onderhoudsgel
WOCA Onderhoudsgel is een sneldrogende gel die het oppervlak
voorziet van een mooie, water- en vuilafstotende laag. Versterkt ook
de bescherming bij fabriek geoliede/UV-geoliede oppervlakken.
— Water- en vuilafstotende laag
— Sneldrogend
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
— IBR certificaat

Olie Conditioner (Sprayflacon)
WOCA 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.
— Vormt een matte beschermende oliefilm
— Biedt vanaf de eerste dag maximale resistentie tegen vuil en water
— Benadrukt de natuurlijke houtkleur
— Milde reiniging en voeding van het oppervlak
— Reiniging per kwartaal
— IBR certificaat
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BUITEN – Olie – Voorbehandeling
1 L – 2.5 L

0.75 L – 2.5 L – 5 L

10–50 m /L

Ca. 8–10 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

2

Geen

Geen

—

Transparant, licht witte tint

Exterior Cleaner

Houtontgrijzer

WOCA Exterior Cleaner Is een grondige reiniger voor alle soorten
houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, hekken, luifels,
deuren en ramen. Het product lost snel en efficiënt vuil op, waardoor
een optimaal oppervlak wordt gegarandeerd voor de daaropvolgende behandeling.

WOCA Houtontgrijzer is een effectief reinigingsproduct dat vergrijsd
buitenhout nieuw leven inblaast. Dit gelvormig product is gebruiksklaar zodat de reiniger gemakkelijk aangebracht kan worden, zelfs op
verticale oppervlakken.

— Effectieve verwijdering van vuil en vet
— Voor het reinigen van alle houten buitentoepassingen
— Kan handmatig of machinaal worden aangebracht
—	Milieuvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken

2.5 L
10–15 m²/L
Watergedragen
—
—

Exterior Wood Primer
WOCA Exterior Wood Primer is een primer op waterbasis voor buitenhout zoals gevels, vensters, hekken en carports. Het is zeer geschikt
voor spar, accoya, lariks, den en eik.
—	Speciale primer voor sterk absorberende houtsoorten
— Sneldrogend
— Verlengt de levensduur van het hout
— Vereist nabehandeling met WOCA Exterior Wood Oil
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— Voor de grondige reiniging van buitenhout
— Drupt niet
— Verwijdert olie, vuil en grijze patina

BUITEN – Olie – Basisbehandeling
0.75 L – 2.5 L

2.5 L

8–12 m /L

20–30 m²/L

Watergedragen

Watergedragen

2

Max. 20 g/L

Max. 30 g/L

12 Kleuren

—

Exterior Wood Oil

Exterior Wood Shield

WOCA Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten
oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen.

Onbehandeld buitenhout krijgt na verloop van tijd een natuurlijk vergrijsde uitstraling. Met Exterior Wood Shield kunt u deze look behouden en tegelijk het hout langdurig beschermen. Het is uitermate
geschikt voor de behandeling van onbehandelde houtoppervlakken
buitenshuis zoals houten tuinmeubelen en terrassen.

— Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout
— Voorkomt schimmel en zwammen
—	Voor alle houtsoorten
— UV-bescherming en sneldrogend

Narural

Teak

Black

Grey

Walnut

Bangkirai

Larch

Anthracite

White

— Verhoogt de wind- en weersbestendigheid
— Ook toe te passen op andere absorberende oppervlakken, zoals
tegels, beton en steen
*Red
Brown

*Silver

Olive

BUITEN – Olie –
Onderhoud

1 L – 2.5 L
80–100 m²/L
Watergedragen
Max. 40 g/L
—

Exterior Wash-in Oil
WOCA Exterior Wash-in Oil is een milde reiniger voor het opfrissen en
onderhouden van geoliede buitenoppervlakken zoals houten terrassen en tuinmeubelen.
—
—
—
—

3 in 1 - reinigen, oliën en onderhouden
Behoudt de prachtige uitstraling van het hout
Verhoogt de wind- en weersbestendigheid
Verlengt de levensduur van het hout en de olie-afwerking

0.75 L

0.75 L

—

—

Watergedragen

Watergedragen

Geen

Geen

—

—

Multi Cleaner (Sprayflacon)

Multi Protector (Sprayflacon)

WOCA Multi Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinmeubelen van rotan, hout, staal, plastic, etc.

WOCA Multi Protector is speciaal ontwikkeld voor het opfrissen en
beschermen van tuinmeubilair gemaakt van kunststof vlechtwerk, hout,
staal, plastic, etc.

— Kant-en-klaar, eenvoudig in gebruik
— Ook geschikt voor de algemene reiniging van andere buitenelementen, zoals ramen, bekledingen enz.
— Milieuvriendelijk product
—	Gebruiken in combinatie met WOCA Multi Protector

— Geschikt voor het algemene onderhoud van andere buitenelementen, zoals ramen, bekledingen enz.
— Kant-en-klaar, eenvoudig in gebruik
— Maakt het oppervlak waterdicht
— Milieuvriendelijk product
— Gebruiken in combinatie met WOCA Multi Protector
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ACCESSOIRES
Patinaschijf

Spuitkop

Nr: 		

Nr: 		

595095A

Eenheid: 6 stuks
Zeer fijne schuurschijf om olie nat-in-nat in
het hout te schuren. Geeft extra bescherming en glans.

399730

Eenheid: 10 stuks
Product: Voor 1 L standaard WOCA-fles

WOCA wringmop compleet

Vervangende set

Nr: 		

Nr: 		

599910 - Alu

Eenheid: 5 stuks

599811

Eenheid: 5 stuks
Voor WOCA dweil.

Swepmop, compleet

Vervangende set

Nr: 		

Nr: 		

599805 - Rood

Eenheid: 12 stuks

59815

Eenheid: 12 stuks
Voor WOCA Swepmop.

ACCESSOIRES – Gereedschap voor buiten

Siliciumcarbide schijf 16”
Nr: 		

88050-U

Eenheid: 1 stuk
Product: 16” - hard, universeel
Harde schrobborstel met dieptewerking
voor renovatie van houten terrassen en
tegels.

Borstel
Nr: 		

Metalen stok
599601

Nr: 		

880154

Eenheid: 1 stuk

Eenheid: 1 stuk

Product: Universele

Product: Deelbaar

Geschikt voor de WOCA telescopische steel
nr. 599651.

Geschikt voor de WOCA applicator nr.
880151.

Applicator voor oliën/logen

Vervangende pads

Nr: 		

Nr: 		

880151

880153

Eenheid: 1 stuk

Eenheid: 10 stuks

Product: 9”

Product: 9”
Voor WOCA-applicator.
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Al meer dan 45 jaar lang
ecologische producten

EN
71- 3

VOC

FREE

EN 71-3

IBR

De migratie van metalen (As, Hg, Se, Cr, Sb,
Cd, Pb, Ba) werd in het staal getest volgens
EN 71 deel 3 2013.
Er werd geen migratie van de vermelde
metalen vastgesteld boven de detectielimiet van 10-50 ppm. Alle interieurproducten
zijn bijgevolg geschikt voor speelgoed.

De producten van WOCA Denmark worden
getest in onafhankelijke laboratoria, zoals het
Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim, en
zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Dit instituut
bestudeert de impact op mens en milieu van
productiemethoden en elementen die worden
gebruikt in de bouw, voor meubels en in
leefomgevingen.

VOC

Binnenklimaat Certificaat

De VOS-richtlijn van het Europees parlement
en de Raad van Europa legt de beperkingen
op voor de emissie van vluchtige organische stoffen ( VOS).

Het Deense label voor binnenklimaat is een
onafhankelijk label dat wordt toegekend aan
milieuvriendelijke producten en materialen.
Materialen met het milieucertificaat voor
binnenklimaat vormen een natuurlijk onderdeel van duurzame constructies waarbij de
goede luchtkwaliteit een bijdrage levert aan de
maatschappelijke duurzaamheid.

A+
Nordic Swan

N
SWA ECO

BEL

NOR
DI

C

LA

Sinds september 2013 moeten alle
producten voor vloerbehandeling die in
Frankrijk op de markt komen, voorzien zijn
van een label met de VOS-klasse, gaande
van A+ (erg lage emissie) tot C (hoge
emissie).
Daarmee wil men de luchtkwaliteit in
particuliere en openbare gebouwen
verbeteren. Met dit voorschrift kunnen de
consumenten bewust milieuvriendelijke
producten kiezen, aangezien het A+-label
een VOS emissie onder de limietwaarde
garandeert na 28 dagen. Die limietwaarde
komt overeen met wat het DIBt (Duitse
Instituut voor Bouwtechniek) voorschrijft.

Printed matter
1234 5678

Antisliptest
DIN 51130
ANTI SLIP
DIN
51130

WOCA Diamond Oil, WOCA Hardwax Olie
en WOCA Neutral Oil werden getest op
massief hout en kregen een R10-classificatie
in overeenstemming met DIN 51130.
Gelieve voor meer informatie contact op te
nemen met WOCA Denmark A/S.

Brandklasse EN ISO 9239-1
WOCA Diamond Oil en WOCA Hardwax Olie
werden getest op massief hout en kregen
brandklasse Cf1 in overeenstemming met EN
ISO 9239-1. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met WOCA Denmark A/S.

DIBt-voorschriften
Al onze industriële producten zijn geregistreerd
door DIBt voor fabrikanten op de Duitse markt.

Nordic Swan is het officiële milieukeurmerk in de
Scandinavische landen. Het label Nordic Swan
werd in 1989 ingevoerd door de Noorse regering.
In 1997 werd het label tevens in Denemarken ingevoerd. Het label Nordic Swan Streeft ernaar om
de cumulatieve belasting op het milieu, die wordt
veroorzaakt door het consumentisme, tot een
minimum terug te dringen. Voor het toekennen
van deze milieukeurmerken wordt het volledige traject van een product en de mate waarin
dit product het milieu belast, in ogenschouw
genomen. Op deze wijze wil men het milieu en
de grondstoffen op onze planeet beschermen.
Dat betekent dat het gebruik van talrijke chemische middelen in schoonmaakproducten strikt
verboden is. Verpakking en ontwerp dienen eveneens aan strikte eisen te voldoen. De consument
moet kunnen beschikken over correcte informatie
voor wat betreft dosering en de werking van het
product in kwestie moet zijn vastgelegd.

FIRE RATING
EN ISO
9239-1
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