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• oppervlakte 

• Welk product ?

• Verbruik / gebruiksfrequentie.

• Hoe gaat u te werk?



INSTRUCTIES

• Terras: BAMBOOTOUCH OUTDOOR MASSIEF

• Informatie

• Behandel het hout alleen bij droog weer, min. 
temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge 
temperaturen.



Welke producten?

Reiniging: WOCA Exterior Wood Cleaner
( verbruik : 10 – 50m²/ liter afhankelijk van de 

vervuiling)

Bescherming: WOCA Exterior Wood Oil
( verbruik : 15 – 30m² / liter )

Frequentie: bij voorkeur jaarlijks of volgens 
noodzaak



Hoe gaat u te werk?
Stap 1 – Reinigen met WOCA Exterior Wood Cleaner

- Meng WOCA Exterior Wood Cleaner met water, in een verhouding van 1:2 - 1:10, 
afhankelijk van de vervuiling. 

- Breng de reiniger aan in een gelijkmatige laag, met behulp van de WOCA Terrasborstel 
of sproeier. 

- Laat de reiniger 5 minuten inwerken. 
- Schrob in de lengte van de bamboevezel met de WOCA terrasborstel totdat het oppervlak 

schoon is. Herhaal indien nodig. 
- Spoel het oppervlak af met veel water en laat het hout minstens 24 uur drogen.

Stap 2 – Beschermen met WOCA Exterior Wood Oil ( Naturel, Teak of Walnoot)

- Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. 
- Breng een egale dunne laag olie aan met de WOCA Oil Applicator. 

Behandel eerst de kopse kanten. 
- De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het 

hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is.
- Indien nodig, 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 eenschijfsmachine

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. 


