
Project 
Collectie : geolied parket

• oppervlakte 

• Welk product ?

• Verbruik / gebruiksfrequentie?

• Hoe gaat u te werk?



INSTRUCTIES

• VLOER: BAMBOOTOUCH
• Informatie
- Omgevingstemperatuur als producttemperatuur

moeten tussen de 15°C-35°C liggen. 
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na de 

behandeling. 



INSTRUCTIES

• Welk product?

aanvang: - WOCA Onderhoudsolie
( na plaatsing van de vloer)

Regelmatig Onderhoud:- WOCA Natuurzeep
- WOCA Masterzeep

Opfrissing: - WOCA Olie Conditioner

Onderhoud: - WOCA Intensiefreiniger
( volgens noodzaak) - WOCA Onderhoudsolie



Verbruik/ product
• Verbruik : 
Masterzeep : mengeling met water 600 – 800 m²/liter 
Natuurzeep : mengeling met water 300 – 400m²/ liter
Olie conditioner: mengeling met water 300 – 400m²/ liter
Intensiefreiniger : mengeling met water 100-150m²/liter
Onderhoudsolie: 60-80 m²/liter
• Frequentie van de bewerkingen :
Na plaatsing: Onmiddellijk na plaatsing, indien nodig reinigen met Woca intensief 

reiniger.
Na volledig opdrogen, Woca Onderhoudsolie aanbrengen.

Regelmatige reiniging : Natuurzeep gemengd met water, verhouding 1:60*
(met schrobzuigautomaat of wringmop)
Masterzeep* gemengd met water, verhouding 1:60*
(met schrobzuigautomaat of wringmop) voor commerciële ruimtes

Tussentijds opfrissen : Olie Conditioner gemengd met water, verhouding 1:60*
(met schrobzuig automaat of wringmop)
per seizoen

Onderhoud : Afhankelijk van het beloop van de vloer. Het oppervlak reinigen met 
Woca Intensiefreiniger en volledig laten drogen. 
Nadien het oppervlak steeds afwerken met een laag Onderhoudsolie. 

* Gezien het parket voorgeolied is, is aanbevolen dosis anders dan 
vermeld op de verpakking



Aanvang
• Hoe gaat u te werk? 
Eerste behandeling onmiddellijk na het plaatsen van de vloer: 
reinigen met WOCA Intensiefreiniger en afwerken met WOCA Onderhoudsolie

Stap 1 – dieptereiniging met WOCA Intensiefreiniger ( indien nodig)
- Maak een mengeling van WOCA Intensiefreiniger met lauw water, in een verhouding van 125ml op 5 

liter water 
- Reinig de vloer: indien nodig, de mengeling even laten inwerken om vuil op te lossen.
- Na droging, aanbrengen van WOCA Onderhoudsolie. 

Stap 2 – de olielaag versterken met WOCA Onderhoudsolie

- Flacon goed schudden voor gebruik.
- Breng de WOCA  Onderhoudsolie aan op 5 à 10 m2 om te beginnen, best met kortharige 

borstel.   
- Het is belangrijk dat de deze zorgvuldig in de poriën van de bamboe gewreven wordt voor deze 

op het oppervlak droogt.
- Het parket moet nu opgewreven gepolijst worden, bij voorkeur machinaal met witte pad. Blijf 

wrijven tot parket verzadigd lijkt (zijdematte glans) en het oppervlak er gelijkmatig uitziet.
- De vloer met katoenen doeken droogwrijven. De vloer mag er niet nat uitzien en na het 

inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. 
- Eens de 1ste sector afgewerkt is, kunt op de volgden sectie de olie aanbrengen, drogen, 

opwrijven en zo verder tot de volledige oppervlakte behandeld is.
- Wanneer de volledig oppervlakte is bewerkt, nawrijven met een nieuwe witte pad. 
- Na 6-8 u aan 20 °C is de vloer voor-gehard. Na 24 u. kan de vloer voorzichtig betreden worden.
- Wij stellen ook luchtdoorlatend afdekkarton voor.
Opgepast : verbruik van 80-100m²/l gezien de bamboe voor-geolied is in fabriek.
Na 3 dagen wordt de vloer onderhouden met WOCA Olie Conditioner of Natuurzeep.



Regelmatige reiniging
Dagelijkse reiniging met wringmop of schrobzuigautomaat

De vloer reinigen met WOCA Natuurzeep, gemengd in koud water in een verhouding van 1/60*. 
Werk altijd met een goed uitgewrongen wringmop of schrobzuigautomaat in de richting van de vezels van 
de bamboe.

Geen microvezel gebruiken!!
Geen water op het parket laten,  niet spoelen met zuiver water en steeds goed drogen

Één keer per week : gebruik een mengeling van Masterzeep voor commerciële ruimtes
( werkwijze is identiek )

Tussentijdse opfrissing met wringmop of schrobzuigautomaat
De vloer reinigen met WOCA Olie Conditioner, gemengd in koud water in een verhouding van 1/60*
Altijd werken in de richting van de vezels van de bamboe.

Geen microvezel gebruiken!!
Geen water op het parket laten,  niet spoelen met zuiver water en steeds goed drogen



Diepgaande reiniging
Volgens noodzaak
Stap 1 – dieptereiniging met WOCA Intensiefreiniger 
- Maak een mengeling van WOCA Intensiefreiniger met lauw water, in een verhouding van 125ml voor 5 

liter water 
- Reinig de vloer: indien nodig, laat u het mengsel even inwerken om vuil op te lossen.
- Na droging, aanbrengen van WOCA Onderhoudsolie

Stap 2 – de olielaag versterken met WOCA Onderhoudsolie
Flacon goed schudden voor gebruik.
- Breng de WOCA  Onderhoudsolie aan op 5 à 10 m2 om te beginnen, best met kortharige borstel.   
- Het is belangrijk dat de deze zorgvuldig in de poriën van de bamboe gewreven wordt voor deze op het 

oppervlak droogt.
- Het parket moet nu opgewreven gepolijst worden, bij voorkeur machinaal met witte pad. Blijf wrijven 

tot parket verzadigd lijkt (zijdematte glans) en het oppervlak er gelijkmatig uitziet.
- De vloer met katoenen doeken droogwrijven. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag 

er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. 
- Eens de 1ste sector afgewerkt is, kunt op de volgden sectie de olie aanbrengen, drogen, opwrijven en zo 

verder tot de volledige oppervlakte behandeld is.
- Wanneer de volledig oppervlakte is bewerkt, nawrijven met een nieuwe witte pad. 
- Na 6-8 u aan 20 °C is de vloer voor-gehard. Na 24 u. kan de vloer voorzichtig betreden worden.
- Wij stellen ook luchtdoorlatend afdekkarton voor.

Na 3 dagen wordt de vloer onderhouden met WOCA Olie Conditioner,  Natuurzeep en/of
WOCA Masterzeep


