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HOE ONDERHOUD JE
INVISIBLE

GEOLIEDE VLOEREN

VERWIJDER VLEKKEN UIT
houtoppervlakken

SUPERONTVLEKKER
Superontvlekker verwijdert effectief vet, bloed, koffie, 
thee, etc.. Het kan gebruikt worden op onbehandelde, 
gezeepte, geoliede en met hardwax behandelde 
oppervlakken in huis. Superontvlekker is gebaseerd op 
zeep en speciaal ontwikkeld om vlekken te verwijderen 
van geoliede oppervlakken in huis.

EASY NEUTRALIZER
Easy Neutralizer verwijdert effectief zwarte vlekken, ver-
oorzaakt door een reactie van (looi)zuur en water. Het kan 
gebruikt worden op onbehandelde, gezeepte, geoliede 
en met hardwax behandelde oppervlakken in huis.

VLOEREN



REGELMATIG REINIGEN
simpel en snel

GROOT ONDERHOUD
indien noodzakelijk

STAP 2 - INVISIBLE OIL CARE 

• Verzorgt en onderhoudt vloeren die met
 Invisible Primer&Oil behandeld zijn
• Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, 
 thee en rode wijn
• Zorgt voor een natuurlijk, zacht en ademend oppervlak

WERKWIJZE
Product-, vloer- en kamertemperatuur moeten tussen 15-30° C liggen. 
Zorg voor goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen.
1 Het blik grondig schudden en doorroeren zowel voor als tijdens 
gebruik
2 Breng Invisible Oil care aan in een dunne, egale laag. Gebruik 
hiervoor de groene WOCA Applicator of een wollen T-hoes. Werk in 
kleine gedeeltes van maximaal 20m2 tegelijk
3 Wrijf het behandelde oppervlak zorgvuldig in met een witte pad.
Gebruik een machine voor grote oppervlakken. In blijven wrijven tot 
het oppervlak er verzadigd uitziet en een uniforme glans heeft
4 Wrijf het oppervlak volledig droog met katoenen doeken. Er mag 
geen overtollige olie achterblijven.
5 Het oppervlak mag na 6-12 uur weer in gebruik worden genomen 
en is na 5 dagen volledig uitgehard. Tijdens de uithardingstijd de 
vloer niet met water of andere vloeistoffen in aanraking laten komen.

STAP 1 - INTENSIEFREINIGER 

• Bereidt het hout voor op de vervolgbehandeling
• Dieptereiniger en ontvetter
• Zeer effectief

WERKWIJZE
1 Meng 250 ml Intensiefreiniger met 5 liter warm water.
2 Breng de oplossing aan met een licht uitgewrongen mop en laat 5 
minuten inwerken. Afnemen met een uitgewrongen dweil met water.
Indien noodzakelijk kan het oppervlak handmatig of machinaal ge-
schrobd worden. Bij zeer sterke vervuiling de behandeling herhalen.
3 Laat het oppervlak nu volledig drogen voor de vervolgbehandeling.

NATUURZEEP (WIT)

• Voor regelmatige reiniging
• Voedt het hout
• Voor alle zeep-, olie- en hardwaxvloeren

WERKWIJZE
1 Natuurzeep goed schudden voor gebruik. Zorg er voor dat de 
pigmenten goed opgelost zijn.
2 125 ml Natuurzeep mengen met 5 liter handwarm water
3 Neem het oppervlak af met een vochtige mop
NB! Gebruik een katoenen mop. Gebruik geen mop met alleen 
microvezel.
Werk voor het beste resultaat met 2 emmers: Een met zeepwater en 
een met schoon water om de mop in uit te spoelen. Nooit nadweilen 
met schoon water!

Zeepoplossing steeds licht schuimend aanbrengen op een aantal 
m2 en even in laten werken. De mop ondertussen in de emmer met 
schoon water spoelen en uitwringen, vervolgens in de zeepoplossing 
dopen en opnieuw goed uitwringen. Overtollige zeepresten en 
losgeweekt vuil nu opnemen met de mop en uitspoelen in de emmer 
met schoon water.


