
              

Easy and effective. Naturally

Toepassing
Voor gebruik op nieuw of pas geschuurd hout. Afhankelijk 
van het looizuurgehalte in het hout, kan de kleur na het 
aanbrengen variëren. 

Resultaat
Active Stain is op waterbasis, en vervaardigd om speciale 
grijseffecten aan eikenhout te geven. Het zorgt altijd voor 

unieke kleuren. Het product is niet bijtend.

Gebruiksaanwijzing
Breng de Active Stain met een kwast of rol(-ler) geli-
jkmatig in de lengterichting van de planken aan en 
voorkom aanzetten.

Nabehandeling
Nabehandelen met WOCA Olie, zeep of olielak.

Reiniging en onderhoud
Afhankelijk van de gekozen eindafwerking.

WOCA Active Stain
– om speciale grijseffecten aan eikenhout te geven

•  Om speciale grijseffecten aan 

eikenhout te geven

•  Afwerken met WOCA olie, olielak 

of zeep

•  Op waterbasis

• Alleen geschikt voor eiken

• IBR Gecertificeerd 

Verpakkingen: 2,5 L

Verbruik: 8-10 m2/L 

afhankelijk van de houtsoort

Product info



              

Active Stain is op waterbasis, en vervaardigd om 
speciale grijseffecten aan eikenhout te geven. Het 
zorgt altijd voor unieke kleuren. 

Het product is niet bijtend. Active Stain reageert met het 
looizuur in eikenhout. Afhankelijk van het looizuurgehalte 
in het hout, kan de kleur na het aanbrengen variëren.

 1   Het hout moet schoon, droog, vet- en vuilvrij zijn.

 2   Breng de Active Stain met een kwast of rol(-ler) 
gelijkmatig in de lengterichting van de planken aan 
en voorkom aanzetten. Breng minimaal 1 liter Active 
Stain aan op 10 m² hout. Het gereedschap reinigen 
met water.

 3   Laat het behandelde hout minimaal 24 uur drogen bij 
20°C (Het hout moet volledig droog zijn). Verwijder 
opstaande vezels met een lichtschurende of dunne 
paarse pad. Daarna goed stofzuigen.

 4   Werk de vloer af met WOCA olie, Colour Oil, olielak of 
zeep.

How to do…
– WOCA Active Stain
om speciale grijseffecten aan eikenhout te geven Easy and effective. Naturally

Gereedschap

Kwast/borstel of rol(-ler).

Gereedschap reinigen met water 

en zeep.
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