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WOCA Natuurzeep 
- Reiniging en onderhoud van geoliede, met hardwax behandelde 
en gezeepte oppervlakken 
 
WOCA Natuurzeep is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende 
eigenschappen de poriën in het hout dicht en beschermt tegen vuil en indringing van 
vloeistoffen. Natuurzeep is bijzonder geschikt voor vloeren, meubilair en tafelbladen. De 
olieachtige Natuurzeep vormt een beschermende film op het hout. Natuurzeep wordt ook 
gebruikt als basisbehandeling van geloogde, naaldhouten vloeren. ( Scandinavische 
methode) 
 
Verpakking: 1, 2.5 en 5 liter 
Verkrijgbaar in Naturel en Wit 
Verbruik: 320 – 400 m²/ liter 
 
Gereedschap: WOCA Natuurzeep Naturel of Wit, plastic emmer(s), wringmop of 
klassieke dweil. Gereedschap reinigen met water. 
 
Voorbereiding: 
 

EERSTE ZEEPBEURT NAALDHOUT LOOFHOUT 
WOCA Masterolie 
Naturel en Wit 

Na 3-4 dagen Na 7-10 dagen 

WOCA Masterolie 
Colouroil 

Na 14 dagen Na 14 dagen 

WOCA High Solid 
Masterolie 

Na 2-3 dagen Na 3-4 dagen 

WOCA Onderhoudsolie of 
Pasta 
 

Na 2 dagen Na 2 dagen 

 
Tip bij de eerste zeepbeurt: 
- Dweil de vloer de eerste 14 dagen iets frequenter ca. 5 maal. Tussen de dweilbeurten 
enkele dagen tussen laten.  
- Bij de eerste zeepbeurt maak een mengeling van 1 deel zeep en 10 delen water, na 
droging de vloer opwrijven met een beige polierpad!!! 
- Als men de zeep na droging poliert, verkrijgt men een lichte satijnen glans. 
 
Toepassing:  
 

 

1. De bus goed schudden voor gebruik. 
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2. Meng 12,5 cl (half bierglas) zeep op 5l water. 

 

 

3. Dweil de vloer met een half uitgewrongen wringmop in de 
lengterichting van het  4m².±hout op een oppervlakte van  

 

 

4. Laat de zeepmengeling kort op het oppervlak om vuil op te 
lossen. 
 
5. Dompel de wringmop in de zeepmengeling en wring ze goed uit. 

 

 

6. Dweil de vloer droog. 
 
7. Stappen 2-3-4-5-6 herhalen tot de volledige vloer is gedweild.  

  
TIP: Bij sterk bevuilde vloeren gebruik 2 emmers: 
• 1 met de zeepmengeling. 
• 1 met zuiver water voor het spoelen van de wringmop. Let wel op dweil de vloer nooit 
met zuiver water!!! 
  
Bij plaatselijke bevuiling (koffie- wijn- en vetvlekken) gebruik de WOCA Super Ontvlekker. 
 
OPGELET : U reinigt hout, beperk het gebruik van overvloedig vocht !!!
 
 
 
 

Uw WOCA verdeler:  


