
Toepassingsgebied

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

Gebruik

Voorbereiden Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Wood Cleaner. 
Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder 
eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Behandel het hout alleen bij droog weer, 
min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandelen Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. 
Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na 
een paar minuten heeft het hout een geolied uitzicht doordat het water verdampt is. Verwijder na 
maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. 
Herhaal stappen als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.
Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor 
een extra slijtvast oppervlak.

Opmerking Onbehandeld niet-geïmpregneerd naaldhout (met uitzondering van Red Ceder) en lariks dient 
voorbehandeld te worden met WOCA Exterior Wood Primer.Let op: bij tuinmeubelen wordt 
aanbevolen om Exterior Wood Oil Zwart, Antraciet en Walnoot af te werken met een laag Exterior 
Wood Oil Naturel, dit om te vermijden dat de kleur afkomt.

Droogtijden

Volledig uitgehard Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en 
temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.

Exterior Wood Oil

Duurzame bescherming voor buitenhout

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling 
en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, 
zoals terrassen, vensters, tuinmeubelen, gevelbekledingen. De speciale 
watergedragen samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het 
product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie versterkt 
de natuurlijke kleur en houtnerf.

De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak•	
Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout•	
Droogt snel•	
Alle varianten hebben UV-bescherming •	
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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.
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Technische gegevens

Dichtheid 0,98-1,1

Duurzaamheid 36M

Viscositeit: 23-32 DIN CUP 4

Verbruik 8-12 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.

Kleuren 11 colours

Reiniging gereedschap Met water

Bewaren +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

VOS <20 g VOS/l. Grenslimiet is 130 g VOS/l (Cat. A/f).

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Re-treatment Herhaal de oliebehandeling wanneer nodig. Reinig eerst 
met WOCA Exterior Cleaner.

Onderhoud en bijbehorende producten

DeepCleanProd Exterior Wood Cleaner

Gerelateerde producten Exterior Wood Primer
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