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Producten
voor buitenhout

De natuurlijke keuze

Hout is niet bedoeld om afgewerkt te worden met een toplaag, maar
moet versterkt en beschermd worden van binnen uit.
Dit is en zal altijd onze filosofie en houding blijven, om bij buitenhout een lange
levensduur, duurzaamheid en een prachtige natuurlijke uitstraling te kunnen garanderen.
In feite bestaan er maar twee manieren om hout te beschermen. De natuurlijke manier en de “oppervlakkige”manier.
WOCA gelooft in de natuurlijke manier. De filosofie is dat hout zelf een uniek en natuurlijk materiaal is, met alle belangrijke eigenschappen die nodig zijn voor een lang
en duurzaam leven. Deze eigenschappen hoeven alleen versterkt en gestimuleerd te
worden, zodat het hout in dezelfde conditie blijft, als op de dag dat het geïnstalleerd
werd.
Dit wordt gedaan door het hout te onderhouden en op te frissen met een zuurstofhardende, impregnerende olie, die diep in het hout uithardt en het bij elke behandeling nieuw leven en energie geeft. Goed onderhouden hout behoudt zijn natuurlijke
warmte en prachtige uitstraling. Hout is tenslotte een natuurproduct met een natuurlijke, ingebouwde bescherming. Daar tegenover staat de “oppervlakkige” benadering
om het hout te beschermen tegen slijtage. Dit wordt gedaan door het afdekken van
het oppervlak, meestal met een synthetische, filmvormende laag. In de praktijk sluit
deze bescherming de poriën van het hout af, waardoor het natuurlijke, levende hout
een kunstmatig materiaal wordt, zonder leven. Het resultaat is een oppervlak dat op
de korte termijn beschermd is maar waarbij de levende eigenschappen van het hout
verzwakt worden.
De natuurlijke manier vraagt iets meer onderhoud dan de “oppervlakkige” methode,
maar het grote voordeel is dat de levensduur van het hout sterk verlengd wordt. Met
andere woorden: De investering in onderhoud en verzorging wordt volledig terug
verdiend op de dekkende behandeling, waarbij het hout na verloop van tijd gerenoveerd, geschuurd en in het slechtste geval zelfs vervangen moet worden.
Uiteindelijk is het een kwestie van filosofie: “Willen we elke dag genieten van de
kwaliteiten van echt hout, een van ’s werelds mooiste bouwmaterialen en een duurzaam, natuurlijk product?” – Of veranderen we het houtoppervlak liever in een meer
anoniem, kunstmatig materiaal, alleen om op korte termijn wat tijd te besparen op
onderhoud.
Wij, bij WOCA, hebben onze keuze gemaakt!
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“

Hout is niet bedoeld om afgewerkt te
worden met een toplaag, maar moet
versterkt en beschermd worden van
binnen uit

”
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Producten voor buitenhout

Multi Cleaner

Product info

• Kant-en-klaar gemengd, eenvoudig in
gebruik

Verpakking: 750 ml

• Voor het reinigen van tuinmeubelen
• Ook geschikt als universeel reinigingsmiddel van ander buitenhout, zoals kozijnen,
gevelbekleding, etc.
• Ecologisch vriendelijk

Multi Protector

Product info

• Kant-en-klaar gemengd, eenvoudig in
gebruik

Verpakking: 750 ml

• Zorgt voor een uniek waterbestendig oppervlak
• Voor het opfrissen en beschermen van
tuinmeubelen
• Ecologisch vriendelijk

Exterior Cleaner

Product info

• Verwijdert groene aanslag en schimmel,
voorkomt nieuwe aangroei

Verpakking: 1 l en 2,5 l

• Met de hand of machinaal te verwerken
• Niet schadelijk voor vegetatie

Hout Ontgrijzer

Product info

• Voor dieptereiniging van tuinmeubelen
van elke houtsoort
• Verwijdert olie en vuil diep uit de poriën
van het hout

Verpakking: 750 ml
Verbruik: –
Afhankelijk van houtsoort,
conditie en leeftijd

Outdoor Wood Primer

Product info

• Primer voor buitenhout

Verpakking: 2,5 l
Verbruik: 8-10 m2/l
Kleurloos

• Speciaal voor sterk absorberend hout
• Op waterbasis
• Sneldrogend
• Impregneert en beschermt
• Nabehandeling met een van de Exterior
oliën
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Verbruik: 6-10 m²/l

• Geschikt voor terrassen, tuinmeubelen,
gevelbekleding en tuinhuizen

Exterior Gel

Product info

• Eenvoudige verwerking

Verpakking: 400 ml
Verbruik: 6-12 m²/l
Afhankelijk van de houtsoort

• Zuinig in gebruik
• Geschikt voor kinderspeelgoed
• Bevat UV-bescherming
• Gecertificeerd door het IBR

Exterior Oil

Product info

• Op waterbasis

Verpakking: 0,75 l en 2,5 l
Verbruik: 8-12 m2/l
afhankelijk van houtsoort
Verkrijgbaar in 13 kleuren

• Zorgt voor een slijtvast oppervlak
• Bevat UV-bescherming
• Beschermt tegen aanslag en schimmel
• Geschikt voor terrassen, tuinmeubelen,
tuinhuizen, gevelbekleding, etc.
• Sneldrogend

Exterior Oil
Zwart

Antraciet

Walnoot

Roodbruin

Bangkirai

Teak

Larikshout

Naturel

Exterior Paint

Wit

Grijs

Zilvergrijs

Ivoor

Zoutgroen

Product info

Verpakking: 0,75 l en 2,5 l
2
• Voor meubels, gevelbekleding, tuinhuizen, Verbruik: 6-10 m /l
afhankelijk
van
houtsoort
schuttingen, etc.
Verkrijgbaar in 9 kleuren
• Bevat UV-bescherming
• Bescherming en kleur voor buitenhout

• Op waterbasis

Exterior Paint
Rood

Wit

Grijs

Zwart

Creme

Beton
Grijs

Antraciet

Donkerblauw

Donkergroen
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Accessoires voor buitenhout

Terrasschrobber 16˝
• Voor mechanische dieptereiniging van
houten terrassen
• Efficiënte verwijdering van vuil en oude
beschermlagen
• Universeel toepasbaar op alle typen
eenschijf boenmachines

Terrasschrobber
• Voor handmatige dieptereiniging van
houten terrassen
• Verwijdert vuil en oude beschermlagen

Steel voor 9˝ Applicator
• Eenvoudig te monteren
• Zeer sterk

Applicator 9˝
• Voor het eenvoudig aanbrengen van olie
• Verwisselbare pads
• Garandeert egaal, snel en efficiënt werken
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Renoveren is “terug naar de basis”
De “natuurlijke keuze” is het uitgangspunt van WOCA’s
nieuwe concept voor het renoveren en opfrissen van
houten buitenterrassen. De gedachte is heel eenvoudig om ervoor te zorgen dat het houtoppervlak zodanig
wordt gestript en gereinigd, dat de aansluitende en versterkende oliebehandeling diep in het hout kan dringen
en het oppervlak verzadigd raakt. Met andere woorden:
“terug naar de basis”- en terug naar het idee dat hout
een levend materiaal is, met een natuurlijke ingebouwde
bescherming.
Ons nieuwe concept is gebaseerd op de zeer innovatieve
WOCA silicium carbid schrobber, die onder iedere gangbare 16” boenmachine past. Deze schijf, in combinatie
met de unieke WOCA Exterior Cleaner is de sleutel tot
succes.
De WOCA silicium carbid schrobber is zeer flexibel. Oude
houten terrassen zijn na verloop van tijd niet meer 100%
vlak. De schrobber is zo geconstrueerd dat het de hoogteverschillen eenvoudig opvangt. Bovendien zorgen de
speciale haren ervoor dat de schrobber ook in geprofileerde terrasdelen zijn werk blijft doen.

Reinigen

Oliën

Genieten

WOCA Exterior Oil is verkrijgbaar in naturel en een uitgebreid assortiment exclusieve en trendy kleuren. De
olie verschilt van andere oliën door het ingebouwde UVfilter, waarmee het blekende effect van zonnestralen vertraagd wordt.
Om de volledige instructiefilm te zien kijkt u op
www.wocadenmark.com/video
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WOCA producten voor buiten

8
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– voor alle buitenhout

