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 WOCA Intensiefreiniger 
 - voor basisreiniging of dieptereiniging van onbehandelde en 
 behandelde oppervlakken, ongeacht de basisbehandeling 

 WOCA Intensiefreiniger wordt gebruikt als basisreiniging ( bevochtigen) op een geschuurd 
 oppervlak voorafgaand aan een behandeling met olie, lak, zeep, voorbehandeling of andere dit 
 om: 

- zuiveren van alle stofdeeltjes 
- openen van de poriën 
- looizuren te neutraliseren 
- ontvetten 

 
 WOCA Intensiefreiniger wordt ook gebruikt voor de dieptereiniging van alle soorten houten 
 vloeren en ander houtwerk binnenshuis, ongeacht de basisbehandeling en houtsoort. 

 Ook toepasbaar op stenen vloeren 

 Verpakking: 1 en 2.5 liter 
 Verkrijgbaar: -  
 Verbruik: 100 – 200m²/ liter 

 Gereedschap:WOCA Intensiefreiniger, emmer(s), wringmop, éénschijfsmachine, beige/ 
 eventueel dunne zwarte polierpad, steelhouder met polierblok, eventueel waterstofzuiger. 

Toepassing:  

WOCA Intensiefreiniger als basisreiniging

 

1.Meng 125ml Intensiefreiniger met 5 liter lauw water. 

 

 

2. Bevochtig het oppervlak in de lengterichting van de planken d.m.v. een  
goed uitgewrongen wringmop 
 
 
Laat vervolgens het oppervlak volledig drogen 
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WOCA Intensiefreiniger als dieptereiniger 
 

 

1. Meng 1 deel WOCA Intensief Reiniger in 20 delen water (bij zware 
bevuiling 1/10). 

 

 

2. De mengeling ruim aanbrengen met een wringmop op ca. 3 m². 
 

 

 

3. Met éénschijfsmachine (180 toeren/min) met beige pad (bij zware 
bevuiling dunne zwart pad) of bij manueel met steelhouder met polierblokje 
grondig reinigen. 
 
 

 

 

4. Eventueel met waterstofzuiger het losgekomen vuil onmiddellijk 
verwijderen. 

 

 

5. Naspoelen met zuiver water. 

 

 

6. Eventueel met waterstofzuiger het overtollige water onmiddellijk 
verwijderen. 
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7. Droogdweilen. 
 
8. Stappen 2 t.e.m. 7 herhalen en de vloer volledig laten drogen.  

OPGELET : U reinigt hout, beperkt het gebruik van overvloedig vocht !!! 

 Nabehandeling 
 Bij basisreiniging ( bevochtigen): 
 Na volledige droging het hout behandelen met olie, lak, zeep, voorbehandeling of andere. 
 Bij dieptereiniging (Groot Onderhoud): 

Gezeepte vloeren onderhouden met WOCA Natuurzeep 
Geoliede vloeren onderhouden met WOCA Onderhoudsolie of –pasta. 
Gelakte vloeren onderhouden met WOCA Polish voor Lak 

  
 
 
 
 

Uw WOCA verdeler:  


