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Woca Natuurzeep Wit 
 
 
Productomschrijving 

Natuurlijke oppervlakteveredeling voor ruw, gerenoveerd en geloogd hout. De 
ideale bescherming tegen vervuiling, maakt de ondergrond resistent voor vuil 
en vocht. Geeft het hout een matte glans. 
Bevat vetten van kokosnoten, en soja.  
PH: 9,7 

Toepassing 

Ideaal voor onderhoud en reiniging van vloeren, trappen, meubelen en alle 
binnenschrijnwerk behandeld met loog, zeep olie, lak of andere. 

Gebruiksaanwijzing en dosering 

Houten vloer, gewoon onderhoud 

1. De bus goed schudden voor gebruik. 
2. Meng 12,5 cl zeep op 5l water 
3. Dweil de vloer met een half uitgewrongen wringmop in de lengterichting 

van het hout op een oppervlakte van 4m² 
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!!! 

 

 

 

 



 

 

   http://www.boma.eu  - info@boma.eu            
Noorderlaan 131           Tel :  +32 (0)3 / 231.33.89                          Masuiplein 16            Tel :  +32 (0)2 / 203.60.35 
2030  ANTWERPEN        Fax :  +32 (0)3 / 202.84.99                        1000  BRUSSEL          Fax :  +32 (0)2 / 203.56.38 
 

Rue de Maestricht 8      Tel :  +32 (0)87 / 66.14.83                          Rue des Bruyères 5    Tel :  +352 / 26.29.68.88 
4651  BATTICE             Fax :  +32 (0)87 / 66.14.85                         LU-1274 Luxembourg Fax :  +352 / 26.29.68.89 
 

Ploegschaar 15-17                   T:  +31 (0)321 / 33.38.08                           
NL-8256 SM BIDDINGHUIZEN   F:  +31 (0)321 / 33.37.87                          
 

Houten vloer, Scandinavische methode 

Enkel toepasbaar op naaldhout!! 

1. De bus goed schudden voor gebruik. 
2. Meng 0.5L zeep in 5L water. 
3. Bevochtig het hout met de oplossing d.m.v. een wringmop. 
4. Schrob hiermee het hout met een halfharde schuurborstel  
5. Stap 2 – 3 nog 2x herhalen. 
6. Droog dweilen en laten drogen. 

Houten binnenschrijnwerk en meubilair 

1. Meng 20cl zeep in 1L water.  
2. Vernevel op het binnenschrijnwerk/meubilair. 
3. Droogwrijven met een pluisvrije doek 

Tip: Als men de zeep na droging poliert, krijgt met een lichte statijnglans. 

Let op! U reinigt hout! Vermijd het gebruik van overvloedig 

vocht 

Ecologie 

Beantwoordt aan de milieuwetgeving inzake reinigingsmiddelen. 
De oppervlakte-aktieve stoffen zijn voor ten minste 90% biologisch 
afbreekbaar. 

Verpakking 

 Bus 2,5L Boma ref: 370001 


