
              

Preparing today for tomorrow

Product info

Toepassing
WOCA Basic Soap is ontwikkeld voor de basisbehandeling 

van vloeren, meubels en overig houtwerk in het interieur. 

Basic Soap is met name geschikt voor het zepen van 

houtsoorten als eiken, beuken, essen en naaldhout. Het 

verkleurt het hout niet en het verzadigt de poriën.

Resultaat
Basic Soap creëert een unieke “Scandinavische” zachte 

white wash fi nish, die bestand is tegen vuil en vocht.

Gebruiksaanwijzing
Breng een egale laag Basic Soap aan met een  kwast/bor-

stel of kortharige verfrol(-ler). 

Nabehandeling
Na 24 uur het oppervlak reinigen met WOCA Natuurzeep 

wit, 125 ml op 5 liter koud water, of WOCA Natuurzeep in 

Spray wit .

Reiniging en onderhoud
Regelmatig onderhoud met WOCA Natuurzeep wit, 125 ml 

op 5 liter koud water, of WOCA Natuurzeep in Spray wit .

Verpakking: 1 l 

Verbruik: 10-15 m2/l

Verkrijgbaar in wit

•  Unieke zachte “Scandinavische” 
white wash afwerking

•  Beschermt het hout met een 
hoge zeepconcentratie

•  Ecologisch / Op waterbasis

•  Kant-en-klaar product

•  Eenvoudig verzadigen 
en reinigen

• Gecertifi ceerd door het IBR

WOCA Basic Soap
 – basisbehandeling van meubels, vloeren 
en overig houtwerk in het interieur
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WOCA Basic Soap is ontwikkeld voor de basisbehandeling 

van vloeren, meubels en overig houtwerk in het interieur. 

Basic Soap is met name geschikt voor het zepen van 

houtsoorten als eiken, beuken, essen en naaldhout. Het 

verkleurt het hout niet en het verzadigt de poriën.

Basic Soap creëert een unieke “Scandinavische” zachte 

white wash afwerking, welke bestand is tegen vuil en 

vocht.

Voor het aanbrengen van de Basic Soap, het hout fi jn schu-

ren en bevochtigen met WOCA Intensiefreiniger. Meng 125 

ml Intensiefreiniger met 5 liter water. Basic Soap is kant-

en-klaar en wordt niet met water gemengd. Goed schudden 

voor gebruik.

 1    Giet de Basic Soap  in een plastic emmer. Breng een 

egale laag aan met een kwast/borstel of kortharige 

verfrol(-ler).  

 2    Wrijf de Basic Soap onmiddellijk nat-in-nat in het hout 

met een beige of witte pad, tot het oppervlak verza-

digd lijkt. Herhaal de behandeling eventueel voor een 

volledige verzadiging.

 3   Na het inwrijven het overtollige verwijderen met 

katoenen doeken. Blijf wrijven tot het oppervlak zacht 

en glad aanvoelt. Laat het oppervlak ongeveer 24 uur 

drogen. 

 4   Na 24 uur het oppervlak reinigen met WOCA Natuur-

zeep wit, 125 ml op 5 liter koud water, of met WOCA 

Natuurzeep in spray wit. Na droging is het oppervlak 

klaar voor gebruik. Verder regelmatig onderhouden met 

WOCA Natuurzeep (in spray) wit. 

Gereedschap

Brede kwast/borstel of kortharige 
verfrol(-ler).

Kleine ronde kwast/borstel voor 
profi elen en randen.

Gereedschap reinigen met water.

Werkwijze…
– WOCA Basic Soap: basisbehandeling van meubels, 
vloeren en overig houtwerk in het interieur 


