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Als resultaat van tientallen jaren onderzoek en ontwik-
keling, gecombineerd met meer dan 40 jaar ervaring,  
produceert en levert Woodcare Denmark duurzame, 
langetermijnoplossingen voor de afwerking van hout. 
Het doel van onze WOCA productenreeks van hoge 
kwaliteit, is om het hele werkproces effi ciënter te maken 
en tegelijk een effectiever en bevredigender resultaat te 
bereiken.



WOCA systeem

VOORBEHANDELING

BASISBEHANDELING

ONDERHOUD EN REINIGING 

Verf Olie Wax Lak Zeep

Stain Loog Kleur

Zeep Pasta / Olie / Polish
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Kleurformules 
– de natuur is mooi 
maar complex.

Wij creëren kleurformules voor specifi eke klanten en specifi eke houtsoorten, met specifi eke voorbehande-
lingen en kenmerken. Omdat hout een natuurlijk product is, kunnen de kleur, hardheid, structuur en chemi-
sche samenstelling ervan variëren en de kleur van het eindproduct beïnvloeden.

De geografi sche herkomst van het hout is ook belangrijk voor de kleur. Wij raden de fabrikant of verwerker 
aan om met de samengestelde formule stalen te maken van het te verkopen of te installeren materiaal en 
deze te laten goedkeuren door het management of de klant. Maak altijd verschillende stalen om de varia-
tie binnen de geselecteerde materialen te tonen. Bewaar ter referentie een reeks van de stalen die door de 
klant werden goedgekeurd. Het is mogelijk dat de volgende selectie materialen met dezelfde formule een 
ander eindresultaat geeft. Kleurformules die met de hand worden samengesteld en aangebracht, kunnen 
een ander resultaat geven dan gecontroleerde toepassingen, bijvoorbeeld met een lakwals. Als het de be-
doeling is om de kleur industrieel te verwerken, is het aangeraden om de kleur op de lakwals te testen en de 
formule indien nodig aan te passen om de gewenste kleur te bereiken. Noteer de wijzigingen in de formule 
voor de volgende toepassing.

WOCA Active Stain, Antiekloog en Driftwood Lye zijn reactieve producten met speciale kleureffecten. Active 
Stain reageert met het looizuur in eik. De stalen en de producten zullen dus nooit identiek zijn, omdat twee 
stukken hout altijd verschillen. In dit geval speelt de herkomst van het hout een grote rol (Europa, Amerika 
of Azië enz.). Het effect zal ook variëren naargelang de hoeveelheid aangebrachte olie. Bovendien zal de 
kleur tijdens de eerste 3-6 maanden veranderen onder invloed van de UV-stralen op het hout. Pas daarna 
krijgt het hout zijn defi nitieve kleur.

Houd er rekening mee dat formules die met WOCA-producten zijn samengesteld, steeds met WOCA produc-
ten moeten worden gereproduceerd volgens de goedgekeurde formule en stappen van de afwerkingsproce-
dure. Elke wijziging in de formule of de producten kan tot een ongewenst resultaat leiden of kleurvariaties 
die de klant niet heeft goedgekeurd. Gebruik nooit tape tijdens de installatie van de afgewerkte vloer.
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VOORBEHANDELING
Oliesysteem

Driftwood Lye

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

Driftwood Lye is een uniek product dat het hout een 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Wit en grijs

Watergedragen

VOS Geen

Antiekloog

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een 
gerookt effect te geven.

 § Geeft eikenhout een gerookt effect
 § Afwerking met olie of hardwax
 § Enkel voor eikenhout
 § Bevat geen pigmenten

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Watergedragen

VOS Geen

Active Stain

Active Stain is watergedragen en werd ontwik-
keld 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
 § Afwerking met olie, hardwax of zeep
 § Enkel voor eikenhout

Active Stain is watergedragen en werd ontwik-

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

4 kleuren

Watergedragen

VOS
Max. 
50 g/liter

Pre-Colour

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, hardwax of lak
 § Geschikt voor elk type hout

Pre-Colour is een watergedragen beits die wordt 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Wit, grijs 
en zwart

Watergedragen

VOS
Max. 
100 g/liter

Houtloog

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

Houtloog wordt gebruikt als loogbehandeling op 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Wit en grijs

Watergedragen

VOS Geen

Naaldhoutloog

Naaldhoutloog wordt gebruikt als loogbehandeling 
op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout 
zoals vloeren, trappen, meubels en panelen.

 § Enkel geschikt voor naaldhout
 § Stopt vergeling van het oppervlak
 § Beschermt lichte houtkleuren
 § Afwerking met olie, hardwax of zeep

Naaldhoutloog wordt gebruikt als loogbehandeling 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Bevat witte 
pigmenten

Watergedragen

VOS Geen
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Oliesysteem

Diamond Oil

Diamond Oil wordt gebruikt om houten vloeren te 
oliën met een éénschijfsmachine. Diamond Oil is 
tevens ideaal voor de basisafwerking van onbehan-
deld, nieuw en pas geschuurd interieurhout.

 § Geschikt voor elk type hout
 § Waterafstotend
 § Heel hoog vaste stoffengehalte
 § Uiterst slijtvast oppervlak
 § Sneldrogend

Diamond Oil wordt gebruikt om houten vloeren te 

L
1 liter en 
2,5 liter

m2
20-25 
m2/liter

9 kleuren*

VOS
Max. 
6 g/liter

Colour Oil

Oliën en kleuren in één toepassing. Geschikt voor 
eik, es, spar, lariks, den en teak, evenals voor kurk. 
Colour Oil kan worden gebruikt op onafgewerkt of 
pas geschuurd interieurhout.

 § Voor nieuw en oud hout
 § Kleurt en beschermt in één toepassing

Oliën en kleuren in één toepassing. Geschikt voor 

L
1 liter en 
2,5 liter

m2
10-12 
m2/liter

11 kleuren

VOS
Max. 
90 g/liter

High Solid Masterolie

High Solid Masterolie wordt gebruikt om houten 
vloeren te oliën met een éénschijfsmachine. De olie 
geeft een slijtvast, vuil- en waterafstotend op-
pervlak.

 § Geschikt voor elk type houten vloer
 § Bijzonder geschikt voor drukbelopen ruimten
 § Mag enkel machinaal worden aangebracht
 § Hoog vaste stoffengehalte 

High Solid Masterolie wordt gebruikt om houten 

L
2,5 liter en 
5 liter

m2
18-20 
m2/liter

Naturel, wit 
en extra wit

VOS
Max. 
35 g/liter

Masterolie

Masterolie kan worden gebruikt op alle onafgewerk-
te, pas geschuurde of pas gelegde houten vloeren, 
ongeacht de houtsoort. Te gebruiken op onbehan-
deld, voorbehandeld houtwerk, zoals interieurvloe-
ren, -trappen, -panelen en -meubels.

 § Geschikt voor elk type hout
 § Geschikt voor grote oppervlakken
 § Ook geschikt om handmatig aan te brengen

Masterolie kan worden gebruikt op alle onafgewerk-

L
1 liter, 2,5 liter 
en 5 liter

m2
10-12 
m2/liter

Naturel 
en wit

VOS
Max. 
45 g/liter

102
Donker-

bruin

101
Lichtbruin

106
Donker 

Roodbruin

118
Extra Wit

119
Walnoot

120
Zwart

341
Creme

349
Antiek

114
Grijs

342
Cognac

314
Extra 
Grijs

COLOUR OIL

* enkel Naturel, wit 
en extra wit in 1,0 liter
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Hardwax Olie

Hardwax Olie is ideaal als basisafwerking van onaf-
gewerkt, nieuw of pas geschuurd interieurhout of als 
toplaag. Handmatig of met een éénschijfsmachine 
aan te brengen.

 § Geschikt voor elk type houten vloer
 § Geschikt voor grote oppervlakken
 § Filmvormend

Hardwax Olie is ideaal als basisafwerking van onaf-

L
0,75 liter 
en 2,5 liter

m2
8-12 
m2/liter

Naturel en 
extra wit

VOS
Max. 
470 g/liter

Neutral Oil Invisible

Neutral Oil wordt gebruikt voor een neutrale/on-
zichtbare afwerking die onbehandeld eikenhout na-
bootst op nieuwe of pas geschuurde oppervlakken. 
De olie beschermt het oppervlak, maar behoudt de 
natuurlijke uitstraling van onbewerkt eikenhout.

 § Ontwikkeld voor eik
 § Altijd te gebruiken in combinatie met 
Neutral Oil Care

Neutral Oil wordt gebruikt voor een neutrale/on-

L 2,5 liter

m2
8-12 
m2/liter

Kleurloos

Watergedragen

VOS
Max. 
45 g/liter

BASISBEHANDELING
Oliesysteem

Olieverdunner

Olieverdunner is een mild verdunningsmiddel om 
gereedschap te reinigen en om olie te verdunnen.

 § Milde verdunner voor olie
 § Geurloos
 § Ideaal om gereedschap te reinigen

Olieverdunner is een mild verdunningsmiddel om 

L 1 liter

m2 –

VOS
Max. 
5 g/liter

WitNaturel Extra Wit Concrete 
Grey

Sand 
Grey

Smoke 
Brown

Caramel 
Brown

Carbon 
Black

Chocolate 
Brown

DIAMOND OIL
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Onderhoudspasta

Voor het opfrissen en het onderhoud van geoliede 
houten vloeren.

 § Voor het onderhoud van alle geoliede houten 
vloeren
 § Bijzonder geschikt voor UV-geoliede en met 
hardwax behandelde oppervlakken
 § Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
 § Voor UV-geoliede vloeren ong. 120 m²/400 ml tube

Voor het opfrissen en het onderhoud van geoliede 

L
Tube van 
400 ml

m2
60-80 
m2/400 ml tube

Naturel 
en wit

VOS
Max. 
300 g/liter

Neutral Oil Care

Neutral Oil Care moet worden gebruikt als toplaag 
op WOCA Neutral Oil en voor het onderhoud van 
alle met WOCA Neutral Oil geoliede houten op-
pervlakken.

 § Enkel geschikt voor eik
 § Geeft eik een neutrale/onzichtbare afwerking

Neutral Oil Care moet worden gebruikt als toplaag 

L 1 liter

m2
30-40 
m2/liter

Kleurloos

Watergedragen

VOS Geen

Olie Conditioner

Olie Conditioner combineert een effi ciënte reiniging 
met een gelijktijdige oliebehandeling van het hout. 
De olie dringt diep in de poriën van het hout en 
vormt een matte beschermende laag.

 § Biedt vanaf de eerste dag maximale resistentie 
tegen vuil en water.
 § Benadrukt de natuurlijke houtkleur
 § Milde reiniging en voeding van het oppervlak
 § Vormt een matte beschermende oliefi lm

Olie Conditioner combineert een effi ciënte reiniging 

L
250 ml, 750 ml, 
1 liter en 2,5 liter

m2
150-200 
m2/liter

Naturel en 
wit

Watergedragen

VOS Geen

Natuurzeep

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 
met natuurzeep behandelde oppervlakken te reini-
gen en te onderhouden. Natuurzeep is ideaal voor 
vloeren, meubels, tafelbladen en panelen.

 § Voedende eigenschappen
 § Voor de basisbehandeling van naaldhouten 
vloeren

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 

L
1 liter, 2,5 liter, 
3 liter** en 5 liter

m2
320-400 
m2/liter

Naturel, wit, en 
grijs*, Zwart** 
en Extra Wit** 

Watergedragen

VOS Geen

Oil Care

Oil Care kan worden gebruikt voor het onderhoud 
van alle oxidatief geoliede houtoppervlakken en is 
bijzonder geschikt voor het regelmatige onderhoud 
van geoliede houten vloeren.

 § Eenvoudig handmatig of machinaal aan te 
brengen
 § Droogt snel
 § Milieuvriendelijk

Oil Care kan worden gebruikt voor het onderhoud 

L 1 liter

m2
30-40 
m2/liter

Naturel en wit

Watergedragen

VOS Geen

Onderhoudsolie

Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het on-
derhoud 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

Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het on-

L
1 liter en 
2,5 liter

m2
30-40 
m2/liter

Naturel, wit, 
extra wit*, bruin*, 
grijs* en zwart*

VOS
Max. 
40 g/liter

ONDERHOUD EN REINIGING
Oliesysteem

* enkel in 1 liter

* enkel in 1 liter en 2,5 liter
** niet in alle landen beschikbaar
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Onderhoudsbox
voor geoliede vloeren

De box bevat:
 § 1 Liter Onderhoudsolie  
 § 1 Liter Intensiefreiniger 
 § 1 Liter Natuurzeep
 § 1 Polierblok/pad  
 § 1 Pluisvrije doek 
 § 1 Spraykopje

De box bevat:

L 3 x 1 liter

m2 –

Naturel en 
wit

VOS
Max. 
40 g/liter

Super Ontvlekker

Super Ontvlekker is erg doeltreffend om vet, bloed, 
koffi e, thee enz. op te lossen. Kan worden gebruikt 
op onafgewerkte, gezeepte, geoliede of gewaxte 
interieuroppervlakken.

 § Verwijdert vlekken van houten oppervlakken, bv. 
koffi e en rode wijn
 § Verstuifbaar

Super Ontvlekker is erg doeltreffend om vet, bloed, 

Intensiefreiniger

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten 
oppervlakken te reinigen. Verder is het product 
geschikt om onafgewerkte wand- en plafondpanelen, 
meubels enz. te reinigen.

 § Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met 
zeep behandeld interieurhout
 § Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
 § Basisreiniging en vetverwijdering
 § Uiterst effi ciënt

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten 

L
250 ml, 1 liter 
en 2,5 liter

m2
200-300 
m2/liter

Watergedragen

VOS Geen

Easy Neutralizer

Easy Neutralizer verwijdert zwarte vlekken die 
veroorzaakt zijn door een water/zuur reactie Kan 
worden gebruikt op onafgewerkte, gezeepte, geolie-
de of gewaxte interieuroppervlakken.

 § Kant-en-klare mengeling
 § Eenvoudig aan te brengen
 § Voor kleine oppervlakken
 § Vereist herstelling van de oppervlaktebehandeling

Easy Neutralizer verwijdert zwarte vlekken die 

L
Spray van 
250 ml

m2 –

Watergedragen

VOS Geen

Natuurzeep

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 
met natuurzeep behandelde oppervlakken te reini-
gen en te onderhouden.

 § Kant-en-klare mengeling
 § Beschermend effect
 § Geschikt voor speelgoed
 § Voedende eigenschappen

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 

L
Spray van 
750 ml

m2 –

Naturel en 
wit

Watergedragen

VOS Geen

Masterzeep

Masterzeep is geschikt om elke houtsoort te reinigen, 
ongeacht de oppervlaktebehandeling, maar ook 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

Masterzeep is geschikt om elke houtsoort te reinigen, 

L 5 liter

m2
320-400 
m2/liter

Naturel

Watergedragen

VOS Geen

ONDERHOUD EN REINIGING
Oliesysteem

L
Spuitbus van 
250 ml

m2 –

Watergedragen

VOS Geen
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Advanced 2K Lak

Advanced 2K Lak is een watergedragen tweecom-
ponentenlak die kan worden gebruikt op elk hout-
oppervlak, inclusief eik.

 § Droogt snel, 90 min. bij 20°C
 § Geschikt voor zeer drukbelopen, slijtgevoelige 
ruimtes 
 § Uiterst zuinig in verbruik
 § Bestand tegen zwarte schoenstrepen

Advanced 2K Lak is een watergedragen tweecom-

L 5 liter

m2
8-12 m2/liter
per toepassing

Glans 20 mat en 
40 zijdeglans

Watergedragen

Geen

Excellent Lak

De Excellent Lak is een geurarme, sneldrogende, 
watergebaseerde lak. De Excellent Lak kan worden 
gebruikt op zowel nieuw/onbehandeld als eerder 
gelakt interieurhout, zoals hout- en parketvloeren, 
panelen, deuren, trappen, natuurkurk enz.

 § Droogt snel, 90 min. bij 20°C
 § Geschikt voor normale woonsituaties

De Excellent Lak is een geurarme, sneldrogende, 

L
5 liter en 
10 liter

m2
8-12 m2/liter 
per toepassing

Glans 20 mat en 
40 zijdeglans

Watergedragen

NMP Geen

Advanced 2K 
Verharder

 § Verharder voor WOCA Advanced 2K Lak
 § Isocyanaat-vrij
§ Verharder voor WOCA Advanced 2K Lak

L 100 ml

m2 –

Watergedragen

Geen

Superior Lak

De Superior Lak is een geurarm, watergedragen 
product dat bijzonder slijtvast is in druk belopen zo-
nes. De Superior Lak kan worden gebruikt op zowel 
onbehandeld als eerder gelakt interieurhout, zoals 
houten parketvloeren, panelen, deuren, trappen, 
natuurkurk enz.

 § Droogt snel, 90 min. bij 20°C
 § Geschikt voor drukbelopen woonruimten

De Superior Lak is een geurarm, watergedragen 

L
5 liter en 
10 liter

m2
8-12 m2/liter
per toepassing

Glans 20 mat en 
40 zijdeglans

Watergedragen

Geen

Floor-Primer

Floor-Primer is een speciale, watergedragen hout-
primer op basis van acryl, die snel droogt en goed 
kan worden opgeschuurd.

 § Watergedragen primer
 § Droogt snel
 § Gemakkelijk op te schuren
 § Voorkomt kantenverlijming

Floor-Primer is een speciale, watergedragen hout-

L
5 liter en 
10 liter

m2
6-12 
m2/liter

Naturel en 
wit

Watergedragen

NMP Geen

BASISBEHANDELING
Laksysteem

NMP NMP

NMP

Floor Paint

Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een 
volle beschermlaag. Het product is geschikt voor 
alle soorten houtwerk, zoals vloeren en trappen.

 § Volle kleur
 § Voldoet aan VOS-richtlijnen
 § 2 lagen volstaan
 § Slijtvast
 § Gemakkelijk te onderhouden

Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een 

L 2,5 liter

m2
6-10 
m2/liter

Wit, grijs 
en zwart

Watergedragen

GeenNMP
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Onderhoudsbox
Vinyl- en gelakte vloeren

De box bevat:
 § 1 Liter Vinyl- en Vernis Polish 
 § 1 Liter Intensiefreiniger
 § 1 Liter Vinyl- en Vernisreiniger  
 § 2 pluisvrije doeken

De box bevat:

L 3 x 1 liter

m2 –

Watergedragen

VOS
Max. 
45 g/liter

Vinyl- en Vernis Polish

Geschikt voor vinyl/LVT, laminaat en gelakte oppervlak-
ken. Vinyl- en Vernis Polish versterkt het oppervlak 
en beschermt het tegen slijtage en krassen, zodat het 
gelakte oppervlak langer meegaat.

 § Complete verzorging voor alle gelakte oppervlakken
 § Gemakkelijk aan te brengen
 § Droogt snel
 § Extra bescherming van het oppervlak
 § Frist de bestaande afwerking op

Geschikt voor vinyl/LVT, laminaat en gelakte oppervlak-

L 1 liter

m2 60 m2/liter

Watergedragen

VOS
Max. 
45 g/liter

Vinyl- en 
Vernisreiniger

Vinyl- en Vernisreiniger is geschikt voor het reini-
gen van vinyl/LVT, laminaat en gelakte of geverfde 
oppervlakken. Vinyl- en Vernisreiniger laat geen 
zeepfi lm achter en is daarom erg geschikt voor op-
pervlakken die vaak gereinigd moeten worden.

 § Handmatig of machinaal aan te brengen
 § Laat geen fi lm achter
 § Gemakkelijk aan te brengen
 § Droogt snel

Vinyl- en Vernisreiniger is geschikt voor het reini-

L 1 liter

m2 400 m2/liter

Watergedragen

VOS Geen

Producten voor vloeren  | O
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ONDERHOUD EN REINIGING
Laksysteem
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Natuurzeep

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 
met natuurzeep behandelde oppervlakken te reini-
gen en te onderhouden.

 § Kant-en-klare, gebruiksvriendelijke mengeling
 § Voor de reiniging en het onderhoud van alle 
houten oppervlakken.
 § Geschikt voor speelgoed
 § Beschermend 
 § Voedende eigenschappen

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en 

L
Spray van 
750 ml

m2 –

Naturel en 
wit

Watergedragen

VOS Geen

Bijenwas

Bijenwas balsem is bedoeld voor de basisbehandeling 
en het onderhoud van onbehandelde, gebeitste of 
geloogde houtoppervlakken binnenshuis (speciaal voor 
meubels en speelgoed).

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

Bijenwas balsem is bedoeld voor de basisbehandeling 

L Pot van 250 ml

m2
8-10 
m2/250 ml

Naturel

VOS Geen

Werkblad Gel

Werkblad Gel frist eerder geoliede houtoppervlak-
ken op. De effi ciënte gel droogt snel en verbetert 
de natuurlijke structuur en kleur van het hout. Het 
resultaat is een resistent en sterk oppervlak.

 § Gemakkelijk te doseren
 § Zuinig verbruik
 § Alle bestanddelen zijn goedgekeurd door de FDA

Werkblad Gel frist eerder geoliede houtoppervlak-

L
Tube van 
400 ml

m2
30-40 
m2/400 ml tube

Naturel en 
wit

VOS
Max. 
275 g/liter

Werkbladolie

Werkbladolie is bedoeld voor onbehandelde of eer-
der geoliede/geschuurde houtoppervlakken. De olie 
maakt het oppervlak sterk water- en vuilafstotend.

 § Levert een vuil- en waterbestendig oppervlak op
 § Geschikt voor licht en donker hout
 § Benadrukt de houtkleur
 § Alle bestanddelen zijn goedgekeurd door de FDA

Werkbladolie is bedoeld voor onbehandelde of eer-

L 0,75 liter

m2
12-15 
m2/liter

Naturel en 
wit

VOS
Max. 
45 g/liter

Basic Soap

Basic Soap werd ontwikkeld voor de basisbehande-
ling van meubels, interieurs en vloeren. Basic Soap is 
bijzonder geschikt voor het inzepen van houtsoorten 
zoals eik, beuk, es en naaldhout.

 § Unieke zachte afwerking met Scandinavisch white 
wash effect
 § Beschermt het hout met een hoge zeepconcentratie
 § Gemakkelijk te verzadigen en te reinigen
 § Voor meubels, interieurs en houten vloeren

Basic Soap werd ontwikkeld voor de basisbehande-

L 1 liter

m2
10-15 
m2/liter

Wit

Watergedragen

VOS Geen

Panel White
(Panel White Paint)

Panel White is een watergedragen product om 
vergeeld hout op te frissen, bv. plafonds en wand-
panelen. Panel White wordt binnenshuis gebruikt op 
onbehandeld en gelakt naaldhout.

 § Beschermt de natuurlijke houtkleur
 § ” Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt 
dat knoesten in het hout “er uit springen”

Panel White is een watergedragen product om 

L
0,75 liter en 
2,5 liter

m2
8-12 
m2/liter

Wit, extra wit 
en volledig 
matte verf*

Watergedra-
gen

VOS
Max. 
60 g/liter

* enkel in 2,5 liter
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ONDERHOUD EN REINIGING
Oliesysteem

Producten voor hout binnen  |  O
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Intensiefreiniger

Intensiefreiniger in spray is een unieke, kant-en-klare 
spray voor de algemene reiniging van alle houtwerk 
binnenshuis, zoals meubels, trappen, deuren, panelen 
en werkbladen.

 § Kant-en-klare, gebruiksvriendelijke mengeling
 § Voor onbehandeld, geolied, gewaxt, gelakt of 
gezeept interieurhout
 § Basisreiniging en vetverwijdering

Intensiefreiniger in spray is een unieke, kant-en-klare 

L
Spray van 
750 ml

m2 –

Watergedragen

VOS Geen

Intensiefreiniger

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten 
oppervlakken te reinigen. Verder is het product 
geschikt om onafgewerkte wand- en plafondpanelen, 
meubels enz. te reinigen.

 § Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met 
zeep behandeld interieurhout
 § Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
 § Basisreiniging en vetverwijdering
 § Uiterst effi ciënt

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten 

L
250 ml, 1 liter 
en 2,5 liter

m2
200-300 
m2/liter

Watergedragen

VOS Geen
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VOORBEHANDELING
Oliesysteem

Producten voor hout buiten  |  V
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Outdoor Wood Primer

Outdoor Wood Primer is een watergedragen primer 
voor buiten hout, zoals gevels, ramen, hekken enz. 
Verbetert de hechting en duurzaamheid. Het product 
wordt vooral gebruikt voor den, lariks, spar, eik en 
oud, onder druk behandeld hout (behalve red cedar).

 § Speciale primer voor sterk absorberende houtsoorten
 § Droogt snel
 § Dringt door en beschermt
 § Vereist nabehandeling met Exterior Oil

Outdoor Wood Primer is een watergedragen primer 

L 2,5 liter

m2
8-10 
m2/liter

Kleurloos

Watergedragen

VOS

Wij werken
met passie.
Passie voor onze achtergrond en ons erfgoed. Passie voor onze 
producten en onze klanten. Door de jaren heen zijn 
wij trouw gebleven aan onze 
principes op het gebied van 
authenticiteit, integriteit 
en werkhouding. Ons 
werk zo goed mogelijk 
doen, voor het mooiste 
en meest duurzame 
bouwmateriaal ter 
wereld, dat is onze 
missie. Daar blijven wij 
ons best voor doen. 
That’s why we’re No1. 

WitRood Grijs Creme Beton 
Grijs

Antraciet Donker-
groen

Zwart Donker-
blauw

EXTERIOR PAINT

That’s why we’re No1.
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BASISBEHANDELING
Oliesysteem

Producten voor hout buiten  |  B
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Exterior Paint

Exterior Paint is bedoeld voor de basisbehandeling en 
het onderhoud van tuinmeubels, hekken, bekledingen 
enz. van hout. Exterior Paint maakt het oppervlak sli-
jtvast en resistent en beschermt tegen begroeiing en 
verkleuring. De verf is geschikt voor nieuwe en eerder 
behandelde meubels. Niet geschikt voor terrassen.

 § Bescherming en kleur voor buitenhout
 § Voor meubels, bekledingen, gevels, schuttingen, enz.
 § Bevat UV-bescherming

Exterior Paint is bedoeld voor de basisbehandeling en 

L
0,75 liter en 
2,5 liter

m2
6-10 
m2/liter

9 kleuren

Watergedragen

VOS
Max. 
80 g/liter

Exterior Gel

Exterior Gel frist eerder geoliede houtoppervlakken 
op. De effi ciënte gel droogt snel en verbetert de na-
tuurlijke structuur en kleur van het hout. Het resulta-
at is een resistent en sterk oppervlak.

 § Gebruiksvriendelijk
 § Zuinig verbruik
 § Bevat UV-bescherming

Exterior Gel frist eerder geoliede houtoppervlakken 

L
Tube van 
400 ml

m2
6-12 
m2/400 ml 

Naturel en 
teak

VOS
Max. 
275 g/liter

Exterior Oil

Exterior Oil is geschikt voor de basisbehandeling en 
het onderhoud van nieuwe en eerder geolied buiten 
hout, zoals terrassen, tuinmeubels, bekledingen enz.

 § Maakt het oppervlak slijtvast
 § Bevat UV-bescherming
 § Voorkomt schimmel en zwammen
 § Droogt snel
 § Geschikt voor alle houtsoorten

Exterior Oil is geschikt voor de basisbehandeling en 

L
0,75 liter en 
2,5 liter

m2
8-12 
m2/liter

13 kleuren

Watergedragen

VOS
Max. 
50 g/liter

Multi Protector

Multi Protector werd ontwikkeld om tuinmeubels van 
polyrotan, hout, staal, plastic enz. op te frissen en te 
beschermen.

 § Geschikt voor het algemene onderhoud van andere 
buitenelementen, zoals ramen, bekledingen enz.
 § Kant-en-klaar – gebruiksvriendelijk
 § Maakt het oppervlak waterdicht
 § Milieuvriendelijk product

Multi Protector werd ontwikkeld om tuinmeubels van 

L
Spray van 
750 ml

m2 –

Watergedragen

VOS Geen

TeakNaturel Zwart Walnoot Bangkirai Lariks Wit Zoutgroen Zilver IvoorGrijs RoodbruinAnthraciet

EXTERIOR OIL
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REINIGEN
Oliesysteem

Houtontgrijzer

Houtontgrijzer is bedoeld voor de reiniging van alle 
houten tuinmeubels. Hardnekkig vuil, begroeiing en 
verweerde olieresten worden doeltreffend verwij-
derd.

 § Voor de grondige reiniging van alle houten 
tuinmeubels
 § Verwijdert olie en vuil tot diep in het hout

Houtontgrijzer is bedoeld voor de reiniging van alle 

L
Spray van 
750 ml

m2

Watergedragen

VOS Geen

Producten voor hout buiten  |  R
EIN

IG
IN

G

Exterior Cleaner

Exterior Cleaner is bedoeld om terrassen, tuinme-
ubels, bekledingen/ gevels, schuttingen, deuren, 
carports enz. te reinigen Het product verwijdert 
begroeiing en vuil.

 § Verwijdert en voorkomt mos en algen
 § Geschikt voor terrassen, tuinmeubels, bekledingen 
en gevels
 § Handmatige of machinale reiniging
 § Niet schadelijk voor planten

Exterior Cleaner is bedoeld om terrassen, tuinme-

L
1 liter en 
2,5 liter

m2
6-10 
m2/liter

Watergedragen

VOS Geen

Multi Cleaner

Multi Cleaner werd speciaal ontwikkeld om tuinmeu-
bels van polyrotan, hout, staal, pvc enz. te reinigen.

 § Kant-en-klaar – gebruiksvriendelijk
 § Ook geschikt voor de algemene reiniging van an-
dere buitenelementen, zoals ramen, bekledingen 
enz.
 § Milieuvriendelijk product

Multi Cleaner werd speciaal ontwikkeld om tuinmeu-

L
Spray van 
750 ml

m2 –

Watergedragen

VOS Geen

–
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Kleurenpalet.
Denk aan alle mogelijkheden.

Met trots stelt WoodCare Denmark het WOCA-kleurconcept voor. 
Het systeem gebruikt speciaal ontwikkelde pigmenten die compa-
tibel zijn met de verschillende WOCA-systemen. U kunt ze mengen 
tot zowat elke denkbare kleur om een wereld van mogelijkheden 
te creëren.

• 16 pigmenten voor meer dan 800 verschillende kleuren
• Universeel compatibel (solventgedragen, watergedragen en UV)
• Uiterst geconcentreerd/erg effi ciënt
• Gemakkelijk te mengen
• Eindeloze keuzes
• Minder voorraad/basismateriaal voor gepersonaliseerde oplossingen
• Zowel handmatig als mechanisch op te lossen
• Snelle reactie mogelijk op elke aanvraag met oplossingen op maat

K
leurenpalet
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Al 40 jaar lang  
ecologische producten.

Het EU Ecolabel
De bloem is het symbool van het Europese 
Ecolabel. Dat werd opgericht in 1992 door 
de Europese Commissie en wordt overal 
in Europa erkend. De bloem dringt aan 
op een beperkt gebruik van het pigment 
titaniumdioxide, om het energieverbruik 
en de hoeveelheid afval bij de productie 
te minimaliseren. Strenge eisen voor de 
hoeveelheid VOS en andere stoffen in 
verf die schadelijk zijn voor het milieu en 
de menselijke gezondheid. Het vereist 
goede kwaliteit wat betreft uitstrijkbaar-
heid en dekking. Als de leverancier in zijn 
markt beweert dat de verf goed hecht of 
wasbaar is, moet dat gedocumenteerd 
worden. De documentatie voor goede 
kwaliteit vereist testen in overeenstem-
ming met de internationale normen.

EN
71-3

EN 71-3
De migratie van metalen (As, Hg, Se, 
Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) werd in het staal 
getest volgens EN 71 deel 3 1995. 

Er werd geen migratie van de ver-
melde metalen vastgesteld boven de 
detectielimiet van 10-50 ppm.

Alle interieurproducten zijn bijgevolg 
geschikt voor speelgoed.

VOC
FREE

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

Denmark voldoen aan de nieuwe VOS 
richtlijnen voor 2007 en 2010.

IBR
De producten van WoodCare Denmark 
worden getest in onafhankelijke laborato-
ria, zoals het Instituut voor Bouwbiologie 
in Rosenheim, en zijn goedgekeurd en 
gecertificeerd. Dat instituut bestudeert de 
impact op mens en milieu van produc-
tiemethoden en elementen die worden 
gebruikt in de bouw, voor meubels en in 
leefomgevingen.

A+
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 milieuvrien-
delijke producten kiezen, aangezien 
het A+-label een VOS emissie onder 
de limietwaarde garandeert na 28 da-
gen. Die limietwaarde komt overeen 
met wat het DIBt (Duitse Instituut 
voor Bouwtechniek) voorschrijft.

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

ANTI SLIP

DIN
51130

FIRE RATING

EN ISO
9239-1

Antisliptest  
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 
WoodCare 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 overeenstem-
ming met EN ISO 9239-1. Gelieve voor 
meer informatie contact op te nemen met 
WoodCare Denmark A/S.
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DS/EN ISO 9001 en DS/EN ISO 14001

WoodCare Denmark is gecertificeerd in overeenstemming 
met de volgende normen: ISO 9001: 2000 – de interna-
tionale norm voor kwaliteitscontrole; en ISO 14001:2004 
– de internationale norm voor milieumanagement.

Kwaliteit- en milieumanagementsystemen waken erover 
dat de verkoop, aanvoer, productontwikkeling en produc-
tie 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 
eenvormige kwaliteit zijn. ISO 14001 houdt rekening met 
alle milieuaspecten. Zo wordt gekeken naar de geselecte-
erde grondstoffen, de interne omgeving, maar ook naar 
de afvalverwerking. 

Verder worden voortdurend nieuwe doelstellingen uit-
gewerkt om de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid te 
verbeteren. 
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