
Onze beste olie ooit!
DIAMOND OIL ACTIVE

eco1x 12h

BESCHERMT 
IN 1 LAAG

DROOG 
IN 12 UUR

ISOCYANAAT 
VRIJ
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Bij WOCA lopen we al bijna 50 jaar 

voorop op het gebied van schone, 

natuurlijke, kwalitatief hoogwaardige 

producten. Al deze ervaring en 

kennis hebben we nu ingezet om 

onze beste olie ooit te ontwikkelen. 

Diamond Oil Active is een natuurlijke, 

supersterke, sneldrogende olie, 

waar geen chemische component 

aan toegevoegd hoeft te worden 

voor snelle uitharding of extra 

bescherming. Olieresten harden niet 

vanzelf uit en kunnen dus opnieuw 

gebruikt worden. 

De nieuwe technologie de we 

gebruikt hebben heet ‘Hyper 

Cross Linking’. Hierbij creëren de 

oliemoleculen miljarden extra 

connecties met elkaar, wat resulteert 

in een intensievere, sterkere 

bescherming. Het effect doet 

denken aan een web binnenin in 

het hout, waardoor de vloer beter 

beschermd is tegen vocht, vuil en 

slijtage. Het enige wat de olie nodig 

heeft om geactiveerd te worden 

is een combinatie van wrijving en 

zuurstof.

Diamond Oil Active is beschikbaar 

in diverse kleuren en wordt 

gemakkelijk en snel aangebracht 

zodat u in korte tijd veel vierkante 

meters kunt oliën. Het behandelde 

oppervlakte droogt snel en is na 

12 uur beloopbaar. Na 3-5 dagen 

is het houten oppervlak compleet 

waterafstotend.

Het resultaat: een schitterende en 

perfect beschermde houten vloer 

die eenvoudig onderhouden en 

opgefrist kan worden.

Onze beste olie ooit!

De vloer is droog na 12 uur en waterafstotend na 3-5 dagen.

De vloer afnemen met WOCA Intensiefreiniger en laten drogen

Olie aanbrengen en 10 minuten in laten trekken

Olie inwrijven met een beige/rode pad

Overtollige olie verwijderen met katoenen doeken

Opwrijven met een witte pad voor een egale, matzijden glans
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1 component olie met de kracht van een 2 componenten olie

Supersterk door de Hyper Cross Linking

Beschermt in het hout, al na 1 laag

Beschikbaar in meerdere kleuren

Ongeëvenaard qua kleur en uitstraling

Minder productafval
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Kies de beste 
afwerking voor je hout

MEER INFORMATIE

www.woca.nl
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