
Oliën met Diamond Oil Active is heel eenvoudig. Volg onderstaande tips en je krijgt altijd 

een goed resultaat.

Zorg tijdens en na het werk voor voldoende ventilatie, dit bevordert de uitharding van de 

olie. De vloer is de volgende dag beloopbaar en volledig doorgehard na 3-5 dagen. 

Gebruik een uitgewrongen doek of mop en zorg dat je alles raakt. 

Intensiefreinigen verwijdert lichte schuurkrasjes en zorgt voor de allerbeste 

verzadiging en kleur. Ook als er wat fijner geschuurd moet worden 

(patroonvloeren) zal de olie na reiniging toch goed in het hout trekken en 

onthoud: Verzadiging is het allerbelangrijkste bij een olievloer.

De olie kan snel verdeeld worden met de boenmachine, een roller of 

door bijvoorbeeld (ruim!) te spanen. Ga de olie niet direct inwrijven. 

Het is belangrijk dat het hout de vloeibare olie eerst zelf even als een 

spons op kan nemen. Hierdoor wordt de verzadiging sterk verbeterd. Kijk 

goed naar het hout en breng eventueel meer olie aan op droogvallende 

plekken. Werk in gedeeltes van 20-40 m2 per keer, afhankelijk van de 

droogomstandigheden.

Wrijf de overtollige olieresten in tot het hout er egaal verzadigd uitziet. 

Door het wrijven wordt de hyper cross linking geactiveerd en zal de olie 

sneller gaan drogen. Mocht de olie te snel indrogen, voeg dan wat extra  

toe, hierdoor wordt de olie weer makkelijker te verwerken.

Goed nadrogen met katoenen doeken totdat alle overtollige pigmenten 

en olieresten verwijderd zijn van het oppervlak. Olie en pigmenten horen 

ín het hout, niet óp het hout.

De gehele vloer altijd als laatste stap opwrijven met een droge witte pad. 

Dit verwijdert voetstappen en zorgt voor een egale, matzijden glans én 

een sterker oppervlak.

DIAMOND 
OIL ACTIVE

REINIG HET HOUT VOORAF MET EEN 

OPLOSSING VAN INTENSIEFREINIGER & WATER 

(1 klein kopje op 5 liter lauwwarm water).

VOLDOENDE OLIE AANBRENGEN EN KORT IN 

LATEN WERKEN

INWRIJVEN MET EEN LICHT SCHURENDE PAD

DROOGWRIJVEN MET KATOENEN DOEKEN 

NAWRIJVEN MET EEN DROGE WITTE PAD

Succes en neem bij vragen contact met ons op via info@woca.nl óf 050-3134400
Met vriendelijke groet, WOCA Nederland
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