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Wie kiest voor parket, kiest voor warmte, sfeer en duurzaamheid.

De levensduur en het uitzicht van je parket worden vooral bepaald 
door de bescherming die je voorziet. Een juiste bescherming in 
functie van de omstandigheden en een verzorgde uitvoering zijn 
dan ook van groot belang.

Welke afwerking kiezen?

Voor de bescherming van je parket heb je keuze uit:

- Vernissen van parket
- Oliën van parket

In beide gevallen kan het parket al dan niet vooraf gekleurd worden.

Een vernis geeft over het algemeen een betere kras-en slijtvastheid, 
een afwerking met parketolie geeft dan weer een zeer natuurlijk 
uitzicht waarbij de natuurlijke warmte die parket uitstraalt nog eens 
extra geaccentueerd wordt.

VOOR JE BEGINT
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 1.1 Controle 

Voer steeds een grondige controle uit voor je het parket schuurt. 

- Maak de vloer volledig vrij.
- Controleer het parket op uitstekende nagels of splinters en nagel 

losliggende planken vast. Drijf nagels in het hout.
- Verwijder de plinten indien mogelijk of plak ze af met brede 

plakband.
- Bescherm aansluitende vloeren met extra dikke en brede plak-

band. Of beter: monteer een houten boordlat in de deuropeningen 
om te vermijden dat je de aansluitende vloer schuurt.

- Verwijder eventuele resten van vloerbekleding.
- Stofzuig het parket grondig. 

 1.2. Schuren 

Grondig schuren van parket is zeer belangrijk en alleen bij maximaal 
verzorgd schuurwerk is een perfect eindresultaat mogelijk. 

Hiervoor bestaat een ruime keuze aan krachtig en betrouwbaar 
schuurmateriaal.

De bandschuurmachine

- Ideale machine om snel en grondig te schuren.
- Geschikt voor ruwe opdrachten (geschilderde vloeren, renovatie, 

gekromde planken, ed.).

De kantenschuurder

- Onmisbaar voor het schuren van randen, onder radiatoren, in 
kasten en op trappen.

VOORBEREIDING VAN PARKET EN PLANKENVLOEREN1
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De éénschijfmachine of buffer

- Als laatste schuurbeurt na het schuren met de bandschuurder.
- Voor fijne schuuropdrachten en voor schuurbeurten bij 

onderhoud.
- Niet geschikt voor het grof schuren van parket.

Schuren van parket gebeurt steeds in verschillende fases met een steeds fijnere korrel. De korrel 
waarmee je begint, hangt af van de toestand van het parket. Bij renovatiewerken schuur je eerst 
met een grove korrel (nr 60-80), bij nieuw parket onmiddellijk met een fijne korrel (nr 100-120).

Schuren van parket of plankenvloer die reeds geschilderd 
of gevernist is

Schuur eerst de verf integraal van het parket of de plankenvloer. Doe 
dit in een langzaam tempo en met een zware druk.

- Begin steeds met de bandschuurmachine en eindig met de 
kantenschuurder.

- Schuur steeds haaks op de eerste schuurbeurt, behalve bij parket 
met lange latten.

1ste schuurbeurt

- Schuur voor heel ruwe opdrachten met korrel 24 met de 
bandschuurmachine.

- Schuur voor kleinere opdrachten onmiddellijk met een korrel 40 
met de bandschuurmachine.

2de schuurbeurt

- Schuur tussen met korrel 80 om eventuele krassen, gemaakt door 
de korrel 24 of 40, uit de eerste schuurbeurt te verwijderen.

- Bewaar het stof van de schuurbeurt met de éénschijfmachine 
korrel 80 of 120 voor een eventuele latere herstelling.
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Herstellingen

- Vóór de laatste schuurbeurt herstel je het parket: je vult alle zicht-
bare openingen en spleten op. Gebruik hiervoor Mix en Fill of 
WOCA Woodfiller. Mix en Fill wordt gemengd met het schuurstof 
van het parket en vervolgens aangebracht met behulp van een 
roestvrije spatel.

3de schuurbeurt

- De laatste schuurbeurt is nodig voor een perfect oppervlak. 
Schuur met een korrel 100 of 120 om alle krassen op het parket te 
verwijderen. 

 Indien je ook de kantschuurder gebruikt, gebruik dan dezelfde  
 korrels als met de bandschuurmachine.

Schuren van parket of plankenvloer die vervuild of geolied is

1ste schuurbeurt

Schuur met korrel 40 met de bandschuurmachine.

2de schuurbeurt

Schuur met korrel 80 met de éénschijfmachine.

3de schuurbeurt

Schuur met korrel 100 of 120 met de éénschijfmachine.

Schuren van nieuw parket of plankenvloer

Schuur met korrel 120 met de éénschijfmachine.
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Hoe schuren?

Schuurrichting

- Parketten met korte latten, zoals mozaïekparket of visgraatparket:

 o Start in een hoek van 45° op de richting van de latten en  
 werk, indien mogelijk, steeds naar het licht toe. Verander  
 bij elke schuurbeurt van richting.

- Engels parket of parket met lange latten:

 o Start in de richting van de latten en werk, indien  
  mogelijk, steeds naar het licht toe. Schuur bij de   
  volgende fases steeds in de richting van de latten.

Opmerkingen

- Begin steeds met de bandschuurmachine, eindig met de kantschuurmachine en stofzuig het 
parket achteraf zorgvuldig. Vergeet ook niet om na de laatste schuurbeurt de bovenkanten van 
plinten, contactdozen, lichtschakelaars ed. te stofzuigen. Zo vermijd je dat dit stof in de pas aange-
brachte vernislaag terecht komt.

- De laatste schuurbeurt kan je eventueel uitvoeren met de eenschijfmachine 
(schuurpapier korrel 120).

- Werk indien mogelijk steeds naar het licht toe.
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VOORBEHANDELEN OF KLEUREN VAN PARKET/  
 PLANKENVLOER2

Voor je het parket behandelt met vernis of olie, kun je het eventueel 
eerst voorbehandelen met houtloog of kleuren met een houtkleur-
middel. Deze optie is puur esthetisch waarbij het natuurlijke verge-
lingsproces van het hout voorkomen of gestopt wordt of waarbij 
het hout gekleurd wordt alvorens verder af te werken. Dit systeem 
is geschikt voor het kleuren van nieuwe, onbehandelde vloeren en 
oude tot kaal hout geschuurde vloeren. 
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Mogelijkheden:

WOCA Pre Colour:  
Watergedragen houtkleurmiddel verkrijgbaar in wit en grijs.

WOCA Colour oil:  
Kleuren en oliën in één bewerking.

WOCA Naaldhoutloog:  
Wit gekleurde loog specifiek voor naaldhout.

WOCA Antiekloog:  
Loog specifiek voor het bekomen van een vintage look op eik.

WOCA Houtloog:

Loog voor het bekomen van speciale kleureffecten op alle 
houtsoorten.

Houtbeits:  
Solventgedragen houtkleurmiddel in diverse tinten verkrijgbaar.

Je kunt ook opteren om een gekleurde olie aan te brengen, dus 
afwerken en kleuren in één bewerking. Gebruik hiervoor Colour 
Oil, dit kan zowel op onbehandeld als pas geschuurd hout worden 
aangebracht. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de onge-
kleurde olie (Master Floor Oil, zie deel 4: oliën van vloeren), de droog-
tijd is 2 weken alvorens te starten met de zeepbehandeling (ipv 1 
week bij Master Floor oil).

Tip : Start nooit aan de ingang van de ruimte zodat je jezelf 
niet insluit. Als de deur in het midden van de ruimte zit, werk 
dan van beide korte kanten af en probeer de aansluiting op 
een naad te maken.
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 Kleuren van parket of plankenvloer 

Kleuren met WOCA Pre Colour

Pre Colour is een houtkleurmiddel op waterbasis voor onbehandeld 
of pas geschuurd hout binnen. Het is beschikbaar in grijs voor een 
verouderingsaspect of in wit voor een egale blanke tint. 

Pre Colour kan enkel afgewerkt worden met olie of met een solvent-
gedragen vernis zoals Vernithane. Niet afwerken met waterge-
dragen vernissen (Bona Traffic, Novia, Essence Original).

WOCA voorbehandeling 
met Pre Colour

Opmerkingen

- De uiteindelijke kleur van het parket is afhankelijk van de originele kleur en structuur van het hout 
en de kwaliteit en methode van het schuren. 

- Plaats steeds een staal en beoordeel dit voor je de vloer definitief kleurt.
- Plaats geen lichte kleuren op donkere houtsoorten, dit geeft niet het beoogde decoratieve effect.

Werkwijze 

- Schud de verpakking grondig op en giet over in een verfemmer. Bij 
gebruik van verschillende verpakkingen, samen uitgieten voor een 
egaal gekleurd resultaat. Ook tijdens het gebruik Pre Colour regel-
matig oproeren.

-  Bevochtig de vloer in de lengterichting van de planken met WOCA 
intensiefreiniger (1 deel op 40 delen water). Maak hierbij gebruik 
van de wringmop.

-  Breng de Pre Colour gelijkmatig aan met een platte verniskwast in 
de lengterichting van het hout. Respecteer een verbruik van 8 à 
10 m² per 1 liter.

- Verwijder de overtollige pigmenten na droging met de éénschijf-
machine en de paarse pad. Stofzuig het oppervlak nadien grondig.

- Laat de Pre Colour minstens 6 uur drogen voor je verder werkt. 
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Kleuren met Houtbeits

Voor het kleuren van parket kan je ook Houtbeits gebruiken. Hout-
beits is een solventgedragen beits, beschikbaar in een brede waaier 
van eigentijdse kleuren.

Werkwijze

Houtbeits breng je bij voorkeur aan met een platte verniskwast.

- Roer de Houtbeits grondig op en breng aan met platte kwast tot 
verzadiging van het hout.

- De nog natte Houtbeits veeg je terug af met een absorberende 
vod (bv. Covarol). Veeg af in de richting van de houtvezel. De hout-
tekening wordt op die manier geaccentueerd. Het afvegen van de 
Houtbeits kan eventueel achterwege gelaten worden op harde, 
weinig zuigende houtsoorten. 

- Werk vlak per vlak af (of plank per plank) en ververs regelmatig de 
vodden.

- Laat 24 uur drogen en schuur daarna het hout lichtjes om de 
opgerichte houtvezels te verwijderen. Gebruik schuurpapier nr 
240-280 of een fijn schuurmatje en ontstof grondig.

- Het gekleurde parket is nu klaar om te vernissen.
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 Logen van parket of plankenvloer 

Logen is een chemische voorbehandeling voor hout. Door een 
reactie van de loog met de inhoudsstoffen van het hout, ontstaat 
een kleuring die, afhankelijk van de toepassing en het gekozen 
product, grijs, wit of vintage kan zijn.

Opmerkingen 

- Sommige houtsoorten, zoals beuk, kleuren zeer onregelmatig waardoor een vlekkerig resultaat 
ontstaat na een behandeling met Houtbeits.

 Een dunne isolatielaag (Vernithane, voor de helft verdund met white spirit) voorafgaand aan de 
Houtbeits kan een aanvaardbaar resultaat opleveren. Beuk blijft echter een moeilijk te kleuren 
houtsoort. 

- Afhankelijk van de houtsoort zijn er andere effecten mogelijk. Weinig zuigend hout neemt minder 
product op en zal dus minder kleur vertonen dan een sterk zuigende houtsoort die op dezelfde 
manier behandeld werd. Het is aan te bevelen om vooraf een kleurstaal (+ afwerking) te plaatsen 
en te beoordelen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

- Een watergedragen vernis op bleek of wit gebeitste eiken vloer zal na verloop van tijd verkleuren 
door vergeling en een reactie met de looizuren die aanwezig zijn in eik. Wil je een bleek of wit 
gebeitste eiken vloer, werk dan liever met een oliebehandeling.

Mogelijkheden:

WOCA Naaldhoutloog is een voorbereiding voor onbehandeld of 
pas geschuurd naaldhout en bevat witte pigmenten om de vloer 
vanaf het begin een gelijkmatige lichte tint te geven. Naaldhout-
loog voorkomt dat zachte houtsoorten een gele of rode verkleuring 
krijgen. Het benadrukt de houtstructuur en zorgt voor een bleker 
effect. Een voorafgaande proef is sterk aan te raden.
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WOCA Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een 
gerookte, antieke uitstraling te geven. Het product reageert met het 
looizuur uit het eikenhout. Het kleur kan na het aanbrengen vari-
eren, afhankelijk van het looizuurgehalte van het hout. Het zorgt 
echter altijd voor een unieke kleur en vintage look.

WOCA Houtloog wordt gebruikt als voorbehandeling voor onbe-
handeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, 
meubelen en wanden. De behandeling voorkomt dat het hout geel 
verkleurt. Het hout krijgt een witte/grijze tint waardoor de structuur 
van het hout wordt benadrukt. Houtloog is geschikt voor alle hout-
soorten. Houtloog bleekt of vergrijst naaldhout of bleek hardhout.
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Werkwijze

Logen zijn alkalische producten, draag daarom geschikte bescher-
mende kledij en een beschermingsmiddel voor de ogen of het 
gezicht. Gebruik de loogbestendige Anza platinum kwast of de 
Wistex rol.

Naaldhoutloog - Antiekloog - Houtloog

- Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger 
(125 ml op 5 liter lauw water).

- Schud de bus goed en giet het product over in een plastic 
verfemmer. Roer ook regelmatig op tijdens het gebruik .

- Breng het loog met een kwast aan in de richting van het hout. 
Respecteer hierbij een verbruik van minimum 1 liter per 10 m².

- Na een droogtijd van minimum 12 uur afwerken met een 
oliebehandeling.

WOCA voorbehandeling 
met loog
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 Andere voorbehandelingen voor parket  
 of plankenvloer 

Aqua Multi

Een oud parket dat gerenoveerd wordt, kan aangetast zijn door 
houtworm. Een preventieve of curatieve behandeling tegen hout-
worm of andere insecten of zwammen kan dan noodzakelijk zijn. 

Gebruik hiervoor Aqua Multi en breng dit volgens de voorge-
schreven laagdikte aan met een platte kwast. Na volledige uitdro-
ging kan het hout verder afgewerkt worden.

Woodkeeper

Woodkeeper is een voorbehandeling tegen vergeling van lichte 
houtsoorten binnen. Indien je dus je licht gekleurd parket in naald-
hout zo bleek mogelijk wenst te houden, strijk je het hout in met 
Woodkeeper voor je het vernist. Een afwerking met de vernis 
Essence Pure zorgt voor de minste verkleuring. 
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VERNISSEN VAN PARKET/PLANKENVLOER3

Welke vernis kiezen ?

Welke vernis je kiest, hangt af van je esthetische voorkeur en 
je verwachtingen naar duurzaamheid, onderhoudbaarheid en 
onderhoudsfrequentie.

Overzicht van de mogelijkheden

ESSENCE ACTIVE VERNITHANE ESSENCE PURE

VERNIS

toepassingen
Slijtvaste vernis voor parket 

en houten vloeren die inten-
sief gebruikt worden.

Voor vloeren die intensief 
gebruikt worden, 
solventgedragen.

Voor een zo goed als 
onzichtbare bescherming, 

waterverdunbaar, 2 
componenten vernis voor 

intensief gebruikte vloeren.

glansgraad Mat
Bestaat zowel in mat, 

zijdeglanzend als 
glanzend.

Ultramat
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 Vernissen met Essence Pure 

Essence Pure is een ultramatte en zo goed als onzichtbare berscher-
ming voor parket en plankenvloeren met normaal tot intensief 
beloop.

Werkwijze Essence Pure:

 
- Meng de 2 componenten homogeen met elkeaar in de juiste 

verhouding (10:1). Voor een ideale mix, giet B component lang-
zaam in A component onder stevig roeren.

- Laat het mengsel 10-20 minuten staan om de componenten de 
mogelijkheid te geven met elkaar te reageren. 

- Breng de vernis aan met een kwast of met een Anza viltrol in 2 
lagen. Laat 4 à 5 uur tussen beide lagen en schuur tussenin lichtjes 
met korrel 220.

Vernissen met Essence Active 

Essence Active is een matte waterverdunbare polyurethaanvernis 
voor een optimale bescherming bij normaal tot intensief gebruik. 

Werkwijze Essence Active:

- Breng een laag Essence Active aan op de voorbereide en 
geschuurde ondergrond en respecteer het voorgeschreven 
verbruik van 8 à 10 m²/l.

- Laat min. 3 uur drogen en schuur lichtjes met een zwarte 
schuurpad of met schuurpapier korrel 120.

- Breng een tweede laag Essence Active.
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 Vernissen met Vernithane 

Vernithane is een solventgedragen vernis op basis van alkyd-
urethaan en is geschikt voor bescherming van plaatsen die onder-
hevig zijn aan zware belasting. 
Vernithane bestaat zowel in matte, zijdeglanzende als glanzende 
uitvoering en wordt in 2 à 3 lagen aangebracht.

Werkwijze Vernithane:

 
- Breng Vernithane aan met een platte vernisborstel of met een 

(parket)rol. 
- Laat 24 uur drogen, schuur eventueel lichtjes en breng daarna een 

tweede laag aan. Op plaatsen met intensief beloop is nog een 
derde laag noodzakelijk.

 Waarop moet je letten bij het aanbrengen van  
 parketvernis ? 

- Zorg steeds voor een propere en droge ondergrond die vrij is van 
hars-, vet-, was-, en zeepresten.

- Hou de temperatuur en de vochtigheidswaarden in het oog, 
vooral bij het verwerken van watergedragen vernissen: 

 o Bij warm en vochtig weer zal de droogtijd langer zijn.
   Probeer de ruimte te ventileren.
 o Bij warm en droog weer droogt de vernis te snel en  

 vloeit niet goed uit. Er bestaat dan ook een risico op   
 blazen. In dit geval vermijd je best ventilatie en probeer  
 je meer vernis aan te brengen.

 o Bij koud en vochtig weer is er een risico op langere   
 droogtijd met sterke vezelopzwelling tot gevolg en  
 een ongelijkmatige glans. Probeer in dit geval het   
 aanbrengen van de vernis uit te stellen of in ieder geval  
 te zorgen voor voldoende ventilatie.

- Ook de temperatuur van het product zelf is belangrijk : koude 
vernis wordt dikker, is moeilijker te mengen met de verharder en 
vloeit slecht uit. Er bestaat ook een groter risico op blazen.

Wacht minimum 48 uur voor je alle meubelen terugplaatst en 8 
dagen om tapijten terug te leggen.

Het geverniste parket moet regelmatig onderhouden worden (zie 
parketonderhoud).
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OLIËN VAN PARKET 4

Voor je het parket behandelt met olie, kan het eventueel eerst 
gekleurd of geloogd worden. Voor keuzemogelijkheden en werk-
wijze: zie hiervoor pagina 11.

Voor het oliën van parket heb je de keuze uit WOCA Master Floor Oil, 
WOCA Colour Oil of WOCA Neutral Oil.

Oliën van parket met Woca Colour Oil gebeurt op identieke wijze als 
Woca Master Floor Oil.

Woca Colour oil is afwerk- en kleurolie in één en is beschikbaar in 
11 kleuren.

Woca Neutral Oil wordt gebruikt voor een onzichtbare afwerking, 
waarbij het hout onbehandeld lijkt.

Oliën van parket met Woca Master Floor Oil

Woca Master Floor oil is een beschermende olie, geschikt voor 
parketvloeren die regelmatig onderhouden worden. De olie is 
verkrijgbaar in Naturel en Wit.

Woca Master Floor Oil is ideaal voor grote oppervlakken. Het gebruik 
van een éénschijfmachine is aanbevolen. Woca Master Floor Oil 
Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en 
benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl lichte hout-
soorten vaak afgewerkt worden met Woca Master Floor Oil wit, die 
de natuurlijke lichte kleur behoudt.

Werkwijze:

1. Bevochtig de vloer in de richting van de planken met WOCA 
Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l water. Doe dit bij voorkeur met 
een wringmop. Deze bewerking opent de poriën van het hout 
waardoor de olie dieper wordt opgenomen in het hout. Zorg voor 
een omgevingstemperatuur van minstens 18 °C.

2. Schud de bus olie krachtig voor gebruik en giet de nodige hoeveel-
heid uit in een verfemmer. Breng de olie aan met een kwast of rol 
op ongeveer 5 m² en begin steeds met de zijkanten en hoeken 
van de ruimte. Je kunt hierbij eventueel gebruik maken van het 
middenste cirkeltje van de polierpad of met een scrubbie set.

WOCA Master Floor Oil
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3. Na het aanbrengen van deze eerste 5 m² wordt de olie inge-
wreven met een polierpad (beige) die onder een éénschijfma-
chine (Woodboy) geplaatst wordt. Achtergebleven druppeltjes 
wrijf je droog met een pluisvrije doek.

4. Werk zo stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is.

5. Behandel binnen de 24 uur zichtbare “droge” plaatsen met een 
weinig olie (enkele druppels) en wrijf die droog in het hout.

6. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de 
éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe 
meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale 
bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen 
(zie bij onderhoud). Bij Master Floor Oil wordt de eerste zeepbeurt 
na minimum 7 dagen gegeven, bij Colour oil pas na 14 dagen. Voor-
dien vermijd je elk contact met water.

Behandelen van parket met WOCA neutral oil

WOCA Neutral oil- invisible wordt gebruikt op nieuw en opnieuw 
geschuurd eiken hout voor een neutrale of onzichtbare afwerking, 
waarbij het hout onbehandeld lijkt. De olie zorgt voor bescherming 
van het oppervlak, waarbij de neutrale uitstraling van onbehandeld 
eiken hout gewaarborgd blijft.

Werkwijze

1. Bevochtig de vloer in de richting van de planken met WOCA 
intensiefreiniger, 125 ml op 5 l water. Doe dit bij voorkeur met een 
wringmop. Laat de vloer volledig drogen voor het aanbrengen van 
de olie.

2. Schud de bussen grondig voor en tijdens gebruik.

3. Breng de olie in een dunne, egale laag aan met een vernisrol op 
max 5 m². werk stap voor stap en in gedeeltes, laat de olie elke keer 
maximaal 5 minuten intrekken.

4. Wrijf de olie in met een beige/rode pad onder de éénschijfma-
chine, tot de olie volledig in het oppervlak gewreven is. Verdeel de 
olie egaal.
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5

Opmerkingen

Bewaar doeken, vodden en andere materialen onder water of in een gesloten container om het 
risico op spontane ontbranding te vermijden.

Breng liever wat teveel olie aan, waarna je het overtollige weer wegneemt, dan omgekeerd.

5. Laat de vloer 3 à 4 uur drogen.

6. Verwijder opstaande houtvezels van het oppervlak met een rode 
schuurpad. Stofzuig daarna het oppervlak.

7. Werk de vloer af met een dunne laag Neutral Oil Care.
Reinig de gereedschappen met water en intensiefreiniger. De vloer 
mag de volgende dag voorzichtig in gebruik genomen worden en 
is na een week volledig doorgehard.
Na de uithardingstijd (5 à 7 dagen) de vloer reinigen met Natuur-
zeep wit in een verhouding van 1:10 met water, waardoor een 
extra beschermlaag op het oppervlak achtergelaten wordt. Na 
droging van de natuurzeep, het oppervlak opwrijven met een 
witte polierpad.
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PARKETONDERHOUD5

Reinig het parket regelmatig en met de juiste producten. Zo blijft 
het er jarenlang perfect uitzien. 

 Onderhoud van gevernist parket 

Gebruik Bona Parkett Cleaner voor het reinigen van een parket dat 
behandeld werd met Bona Traffic , Bona Novia, Essence Original of 
Vernithane. 

Parkett Cleaner is een licht geconcentreerd reinigingsmiddel met een 
lage pH-waarde dat speciaal werd ontworpen voor onderhoud van 
parket. Hiermee vermijd je beschadiging van je parket door chemi-
sche stoffen die voorkomen in traditionele reinigingsproducten.

Voeg 50 tot 100 ml Parkett Cleaner toe aan 10 liter water en dweil 
hiermee gelijkmatig over het parketoppervlak. De geverniste parket 
kan ook snel en handig gereinigd worden met de Bona Spray mop. 
Vul de cartridge met Parkett Cleaner, sproei even en ga er dan over 
met de microvezelpads.

Reinig op deze manier je parket 1 à 2 x per maand.

Je kan ook Bona Houten Vloerreiniger gebruiken. Deze is klaar 
voor gebruik verkrijgbaar in spray en 4 l verpakkingen.

Heel handig daarbij is de Bona Spray mop met navulbare cartridge 
voor Bona Houten Vloerreiniger. 

Na verloop van enkele jaren kan een geverniste parket er wat dof en 
gekrast uitzien. Gebruik Bona Refresher voor een groot onderhoud.
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 Onderhoud van geolied parket 

Slijtage en reiniging gaan een parket of plankenvloer na verloop 
van tijd “uitdrogen”. Daarom is bij geoliede vloeren een periodiek 
onderhoud en een regelmatige reinigingsbeurt belangrijk. Het 
tijdsinterval tussen elk periodiek onderhoud is sterk afhankelijk van 
het beloop en hoe vaak je de vloer reinigt. Plaatsen met gemiddelde 
slijtage worden best 1 à 2 keer per jaar onderhouden. In woon-
huizen volstaat normaal gezien een groot onderhoud om de 3 jaar.

Wekelijkse reinigingsbeurt

WOCA natuurzeep werd ontwikkeld voor de wekelijkse reiniging 
en het onderhoud van geoliede, en met zeep behandelde opper-
vlakken. Dankzij zijn voedende eigenschappen worden de poriën 
in het hout gedicht en beschermd tegen vuil en indringing van 
vloeistoffen. WOCA natuurzeep is eveneens verkrijgbaar in een 
spray-versie.

WOCA natuurzeep is verkrijgbaar in naturel, wit en grijs.

Voor een duurzaam resultaat van je geolied parket is een wekelijkse 
of tweewekelijkse reinigingsbeurt essentieel.

Werkwijze WOCA natuurzeep:

1. Schud de Woca natuurzeep voor gebruik zorgvuldig. Meng 125 ml 
Woca Natuurzeep in 5 l koud water. 

2. Reinig de vloer met een weinig zeepwater en laat het kortstondig 
op de vloer inwerken om vuil op te lossen. Verwijder het vuile 
zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel 
die uit in een emmer met spoelwater. 

 Dweil de vloer nooit met zuiver water.

3. Dweil de vloer altijd na met een goed uitgewrongen mop of dweil 
met zeepwater om de beschermende zeepfilm te herstellen.

Onderhoud met 
Natuurzeep
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Groot onderhoud

WOCA onderhoudsolie werd speciaal ontworpen voor het groot 
onderhoud van geoliede houten vloeren en is verkrijgbaar in naturel 
en wit.

Door deze olie regelmatig aan te brengen, behoudt je vloer zijn 
natuurlijk uitzicht en prima slijtvastheid. Het lage gehalte aan olie 
zorgt ervoor dat het hout niet overdadig gevoed wordt. 

Werkwijze WOCA onderhoudsolie:

1. Reinig de vloer met intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Voor 
zware vervuilingen maak je een hogere concentratie en schrob 
je handmatig of machinaal tot het vuil verdwenen is. Dweil het 
parket droog met een wringmop en/of dweil. Laat de vloer gedu-
rende minstens 8 uur drogen. 

2. Schud de WOCA onderhoudsolie grondig en breng ongeveer 0,1 l 
aan per 8 m². Doe dit met een pad of rol. 

3. Wrijf met de éénschijfmachine de WOCA Onderhoudsolie zorg-
vuldig in het hout. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het 
hout er gelijkmatig uitziet. Voor kleinere oppervlakken kan de 
verwerking ook handmatig gebeuren. 

4. Droog de vloer met nieuwe katoenen doeken, de vloer mag er 
niet nat uitzien na de behandeling. Werk stapsgewijs verder tot de 
volledige vloer is afgewerkt.

5. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de 
éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe 
meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.

6. Na 24 uur mag de vloer voorzichtig in gebruik genomen worden. 
Onderhoud de vloer na 48 uur met Natuurzeep. Een optimale 
bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen.

Het verwijderen van vlekken

Behandel de vlek zo vlug mogelijk met WOCA super ontvlekker. 

Super ontvlekker verwijdert bijzonder hardnekkige vlekken (vet, 
bloed, koffie, thee,…) van geoliede houten oppervlakken.

WOCA groot onderhoud
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Werkwijze WOCA Super ontvlekker:

- Verstuif Super Ontvlekker rechtstreeks uit de fles gelijkmatig 
op de vlek.

- Laat de Super Ontvlekker 10 à 20 min. inwerken om de vlek op te 
lossen. Schrob nu lichtjes met een handpad tot de vlek opgelost is.

- Wrijf na met een in lauw water uitgewrongen doek.
- Als door het verwijderen van de vlek het oppervlak een dof 

uitzicht of lichte vlekken vertoont, ga er dan over met WOCA 
Onderhoudsolie. Gebruik hiervoor een doek of verfborstel, wacht 
15-20 minuten en polijst daarna manueel op met een doek. 
Herhaal dit indien nodig.

 Onderhoud van geoliede vloeren van  
 ongekende origine en fabrieksgeoliede vloeren 

Gebruik voor de eerste ingebruikname of het groot onderhoud van 
dergelijke vloeren de WOCA onderhoudspasta. Breng de pasta aan 
op een beige pad en masseer de vloer in met de éénschijfmachine. 

Werkwijze met WOCA onderhoudspasta:

1. Reinig de vloer met intensiefreiniger zoals beschreven bij de 
werkwijze van WOCA onderhoudsolie.

2. Breng de pasta aan: manueel door één à twee stroken van ca.  
10 cm te plaatsen en deze in te wrijven. Ofwel machinaal door de 
pasta rechtstreeks op de polierpad aan te brengen en in te wrijven.

3. Wrijf de pasta zorgvuldig in het hout, tot het hout verzadigd lijkt 
en het oppervlak er gelijkmatig uitziet.

4. Wrijf de vloer met een katoenen doek droog alvorens het 
volgende deel te behandelen. Werk stapsgewijs verder tot de 
volledige vloer afgewerkt is.

5. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de 
éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe 
meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.

6. Na 24 uur mag de vloer voorzichtig in gebruik genomen worden. 
Onderhoud de vloer na 48 uur met natuurzeep. Een optimale 
bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen.

Voor onderhoud van vloeren in ruimtes waar de gebruiksintensiteit 
veel lager ligt, is een behandeling met WOCA Olie Conditioner 
aangewezen.
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 Onderhoud van vloeren die met Neutral Oil  
 werden behandeld 

Woca Neutral Oil care wordt gebruikt voor de eindafwerking of het 
onderhoud van alle houtoppervlakken die met WOCA Neutral Oil 
behandeld zijn.

Werkwijze voor onderhoud

1 Reinig de vloer met intensiefreiniger, 125 ml gemengd met 5 liter 
water. Laat de vloer minimaal 8 uur drogen. De vloer moet volledig 
droog zijn.

2 Schud de bus zorgvuldig en wrijf een dunne laag neutral Oil care 
in met een witte pad of katoenen doek. Voor grotere oppervlakken 
een éénschijfmachine gebruiken.

3 Wrijf de Neutral Oil Care zorgvuldig in het hout en blijf wrijven tot 
het hout er verzadigd en egaal uitziet. De vloer mag er niet nat 
uitzien en er mag geen overtollige olie achterblijven op het opper-
vlak. Werk stap voor stap in gedeeltes, tot de hele vloer afgewerkt is.

4 Na 6 à 12 uur kan de vloer voorzichtig in gebruik genomen 
worden. Stel de vloer niet bloot aan water gedurende de uithar-
dingstijd- ongeveer 3 à 5 dagen

Tips in verband met reinigen 

- Reinig regelmatig een geoliede vloer, daarmee bespaar je op 
lange termijn geld.

- Het tijdsinterval tussen periodiek onderhoud kan aanzienlijk 
verlengd worden door de keuze van geschikte reinigingsmid-
delen. Een vloermat aan de inkomdeur die verhindert dat vuil mee 
wordt binnengebracht is zeker het overwegen waard.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoge pH waarde. Deze 
lossen vet op en verwijderen daardoor olie van de vloer. Gebruik 
enkel de voorgeschreven zeep en breng die om de 14 dagen aan.

- Reinigen dient steeds te gebeuren met de droogst mogelijke 
methodes om het onnodig verwijderen van olie van het opper-
vlak tegen te gaan.

Volgende reinigingsmethoden worden aanbevolen :

   - Stofzuigen/droog opnemen
  - Dweilen met water en Woca Natuurzeep
- Gebruik vilten pads onder meubelen om de vloer te beschermen 

tegen krassen en indrukken.
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Productoverzicht.

WOCA PRECOLOUR HOUTBEITS WOCA NAALD- 
HOUTLOOG WOCA ANTIEKLOOG WOCA HOUTLOOG

KLEURMIDDELEN EN LOGEN

toepassingen Kleurt het hout voor de basis-afwerking
– waterbasis.

Kleurt het hout voor de basisafwerking 
– solventbasis.

Stopt het vergelingsproces van 
naaldhout.

Voor het bekomen van een  
“rookeffect” op eik.

Voor het bekomen van specifieke 
kleureffecten op alle houtsoorten.

kleuraanbod Wit, extra wit en grijs. Diverse tinten verkrijgbaar. Wit Kleurloos, reageert met 
looizuren uit eik. Grijs

BONA MIX EN FILL WOCA  
WOODFILLER

WOCA  
INTENSIEFREINIGER

VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN

toepassingen
Herstellen van openingen en 
spleten in parket, te mengen 

met schuurstof.

Opvullen van gaten en 
beschadigingen in hout.

Basisreiniging van houten 
vloeren en reiniging 

alvorens te oliën of te 
kleuren.

kleuraanbod Kleurloos, wordt 
aangekleurd met schuurstof.

Es/den, eik, merbau en 
notelaar. Kleurloos.
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VERNITHANE ESSENCE ACTIVE ESSENCE PURE

VERNISSEN

toepassingen

Slijtvaste alkyd-urethaan-
vernis  

(solventbasis) voor plaatsen 
met druk beloop.

Slijtvaste vernis voor parket 
en houten vloeren die inten-

sief gebruikt worden.

Voor een zo goed als 
onzichtbare bescherming, 

waterverdunbaar, 2 
componenten vernis voor 

intensief gebruikte vloeren.

kleuraanbod Kleurloos. Mat Ultramat

WOCA PRECOLOUR HOUTBEITS WOCA NAALD- 
HOUTLOOG WOCA ANTIEKLOOG WOCA HOUTLOOG

KLEURMIDDELEN EN LOGEN

toepassingen Kleurt het hout voor de basis-afwerking
– waterbasis.

Kleurt het hout voor de basisafwerking 
– solventbasis.

Stopt het vergelingsproces van 
naaldhout.

Voor het bekomen van een  
“rookeffect” op eik.

Voor het bekomen van specifieke 
kleureffecten op alle houtsoorten.

kleuraanbod Wit, extra wit en grijs. Diverse tinten verkrijgbaar. Wit Kleurloos, reageert met 
looizuren uit eik. Grijs
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WOCA MASTER  
FLOOR OIL WOCA COLOUR OIL WOCA OLIE-

VERDUNNER WOCA NEUTRAL OIL WOCA NEUTRAL OIL CARE

OLIËN

toepassingen Basisafwerking voor het oliën van parket of houten 
vloeren.

Voor het kleuren en beschermen van parket en 
houten vloeren.

Verdunner voor WOCA Master Floor 
oil en  

Colour oil.

Olie op waterbasis voor een neutrale, 
onzichtbare afwerking op eikenhout

Voor de eindafwerking en 
het onderhoud van alle 

houtoppervlakken die met Neutral Oil 
behandeld zijn

kleuraanbod Wit en naturel. 12 kleuren. Kleurloos. Kleurloos Kleurloos

BONA PARKETT 
CLEANER

BONA  
HOUTEN  

VLOERREINIGER

WOCA 
NATUURZEEP

WOCA  
NATUURZEEP 

SPRAY

WOCA  
ONDERHOUDSPASTA

WOCA  
ONDERHOUDSOLIE

WOCA  
OLIECONDITIONER

WOCA  
SUPER ONTVLEKKER

ONDERHOUDSPRODUCTEN

toepassingen
Reinigingsmiddel 

specifiek voor gevern-
iste vloeren.

Kant-en-klaar 
onderhoudsproduct 
op waterbasis voor 
geverniste houten 

vloeren.

Voor de regelmatige 
reiniging van 

geoliede, en met 
zeep behandelde 

oppervlakken.

Voor de regelmatige 
reiniging van geoliede, 

en met zeep 
behandelde  

oppervlakken.

Voor het opfrissen en 
periodiek onderhouden 

van fabrieksgeoliede 
vloeren of van ongekende 

origine.

Voor het opfrissen en 
periodiek onderhouden 
van met WOCA geoliede 

vloeren.

Combineert een milde  
reiniging met een  

gelijktijdige  
oliebehandeling.

Verwijdert vuil en 
hardnekkige vlekken.

kleuraanbod Kleurloos. Kleurloos. Naturel, wit en grijs. Naturel en wit. Naturel en wit. Naturel en wit. Naturel en wit. Kleurloos.
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WOCA MASTER  
FLOOR OIL WOCA COLOUR OIL WOCA OLIE-

VERDUNNER WOCA NEUTRAL OIL WOCA NEUTRAL OIL CARE

OLIËN

toepassingen Basisafwerking voor het oliën van parket of houten 
vloeren.

Voor het kleuren en beschermen van parket en 
houten vloeren.

Verdunner voor WOCA Master Floor 
oil en  

Colour oil.

Olie op waterbasis voor een neutrale, 
onzichtbare afwerking op eikenhout

Voor de eindafwerking en 
het onderhoud van alle 

houtoppervlakken die met Neutral Oil 
behandeld zijn

kleuraanbod Wit en naturel. 12 kleuren. Kleurloos. Kleurloos Kleurloos

BONA PARKETT 
CLEANER

BONA  
HOUTEN  

VLOERREINIGER

WOCA 
NATUURZEEP

WOCA  
NATUURZEEP 

SPRAY

WOCA  
ONDERHOUDSPASTA

WOCA  
ONDERHOUDSOLIE

WOCA  
OLIECONDITIONER

WOCA  
SUPER ONTVLEKKER

ONDERHOUDSPRODUCTEN

toepassingen
Reinigingsmiddel 

specifiek voor gevern-
iste vloeren.

Kant-en-klaar 
onderhoudsproduct 
op waterbasis voor 
geverniste houten 

vloeren.

Voor de regelmatige 
reiniging van 

geoliede, en met 
zeep behandelde 

oppervlakken.

Voor de regelmatige 
reiniging van geoliede, 

en met zeep 
behandelde  

oppervlakken.

Voor het opfrissen en 
periodiek onderhouden 

van fabrieksgeoliede 
vloeren of van ongekende 

origine.

Voor het opfrissen en 
periodiek onderhouden 
van met WOCA geoliede 

vloeren.

Combineert een milde  
reiniging met een  

gelijktijdige  
oliebehandeling.

Verwijdert vuil en 
hardnekkige vlekken.

kleuraanbod Kleurloos. Kleurloos. Naturel, wit en grijs. Naturel en wit. Naturel en wit. Naturel en wit. Naturel en wit. Kleurloos.
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VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS6

• Zorg indien mogelijk voor preventief onderhoud van je schilder-
werk en wacht dus niet tot de verf begint af te pellen. Vraag aan 
je winkelier naar de gemiddelde levensduur van het gekozen verf- 
systeem en zorg dan voor regelmatig onderhoud.

• Opteer zoveel mogelijk voor watergedragen verfsystemen. Deze 
zijn veel minder belastend voor het milieu en zijn minder schade-
lijk voor de gezondheid. 

• Zorg bij binnenschilderwerk steeds voor voldoende verluchting na 
het schilderen.

• Vermijd rechtstreeks contact met verf, zeker indien het om solvent-
gedragen verf gaat. Draag handschoenen bij het schilderen van 
solventverven of 2-componenten producten.

• Was je kwasten niet uit als je je werk onderbreekt. Rollen en 
kwasten van watergedragen producten kunnen enkele dagen in 
een plastic zak bewaard worden op een koude plaats (eventueel 
in de ijskast). Kwasten en rollen met solventgedragen verf kunnen 
enkele dagen bewaard worden door ze goed af te sluiten met 
aluminiumfolie.

 Verfrestjes en solventen 

• Giet verfrestjes van solventverf zoveel mogelijk in kleinere potjes. 
Te veel lucht in de pot veroorzaakt velvorming. Hoe minder lucht 
in de verpakking, hoe langer de verf kan bewaard worden. 

• Indien je oude verf met een vel wenst te hergebruiken, snij dan het 
vel los en verwijder het. Het is ook aangewezen om de verf vooraf 
te zeven om brokjes in het schilderwerk te vermijden. Gebruik 
hiervoor een verfzeefje of een nylonkous.

• Laat lege verpakkingen van verf goed uitlekken (omgekeerd 
plaatsen of uitborstelen of –schrapen) voor je ze weg brengt.

• Druk lege metalen bussen zo veel mogelijk dicht en schuif plas-
tieken emmers in mekaar.
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• Sluit na het schilderen de pot goed af. Door bij solventverven de 
verpakking even ondersteboven te houden wordt de sluitrand 
afgesloten van de lucht.

• Zet de datum op de bus en vermeld de ruimte waarvoor je de verf 
gebruikt hebt. In geval van overgegoten verf zet dan ook de verf-
soort op de bus. Dit vergemakkelijkt eventuele bijbestellingen.

• Stockeer verf koel, doch vorstvrij. Verf die bevroren geweest is, kan 
niet meer gebruikt worden. De meeste verven kunnen minstens 3 
jaar bewaard worden. 

• Gooi vervuilde white spirit of ander solventen niet weg. Laat het 
vuil bezinken, na enige tijd wordt het bovenste gedeelte terug 
helder en kan afgegoten worden. Deze white spirit is perfect bruik-
baar als reinigingsmiddel voor je materiaal.

• Gebruik geen white spirit om je handen schoon te maken. White 
spirit trekt door de huid en droogt die huid. Gebruik een specifiek 
handreinigingsmiddel.
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 Wegbrengen van verfoverschotten 

• Verfresten waar men geen blijf mee weet horen niet thuis bij het 
gewone huisvuil en zeker niet in de gootsteen. Geef deze mee met 
het klein gevaarlijk afval.

• Giet nooit solventresten in de gootsteen of het riool. Dit kan zelfs 
ontploffingsgevaar opleveren. Dit is klein gevaarlijk afval en hoort 
thuis in het containerpark.

• Een rol perfect uitwassen is een tijdrovende bezigheid die grote 
hoeveelheden solvent of waswater vereist. De rol laten opdrogen 
en dan verwijderen als afval is minder schadelijk voor het milieu.

De hier voorgeschreven systemen van BOSS paints waarborgen volgens onze jarenlange ervaring 
het beste resultaat. 

Indien je één of meerdere producten vervangt door producten van andere verffabrikanten is het 
resultaat niet gegarandeerd (zelfs al zijn die vergelijkbaar, dan nog kunnen er ongewenste neven-
werkingen optreden).
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