
Voor jarenlang plezier van uw houten terras, adviseren we u deze tweemaal per jaar grondig te reinigen. In veel gevallen 
wordt dit in het najaar en in het begin van het voorjaar gedaan. Het geniet de voorkeur om het terras te reinigen met een 
geschikt middel, zoals de Woca Exterior Cleaner. Dit milieuvriendelijke middel is eenvoudig in gebruik en heeft een groot 
reinigend en ontvettend vermogen. De Woca Exterior Cleaner is verkrijgbaar in diverse (web)shops.

Werkwijze terrasreiniging met Woca Exterior Cleaner
Lees voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad
• Verwijder losliggend vuil zoals bladeren, takken, enz.
• Maak het terras goed nat, gebruik een tuinslang indien mogelijk. 
• Het gebruik van hogedrukreinigers is niet toegestaan.
• Mix de reiniger met water in de verhouding 1:2 – 1:10, afhankelijk van de vervuiling, en breng deze aan met een 

harde nylon borstel of pompspray. 
• Indien het terras erg vervuild is kan de reiniger onverdund gebruikt worden.
• Schrob de terrasplanken in de lengte richting totdat de planken volledig schoon zijn.
• Bij gladde terrasplanken dient eerst onder een hoek van 45 graden te worden geschrobd, waarna vervolgens in 

de lengterichting wordt geschrobd.
• Herhaal bovenstaande stappen indien noodzakelijk.
• Reinig vervolgens zorgvuldig en grondig met schoon water.

Technische gegevens Woca Exterior Cleaner
• Basis: oppervlakteactieve stoffen
• Dichtheid: 1-1,1 g/ml PH-waarde 11 
• Houdbaarheid: 3 jaar 
• Verwerkingstemperatuur: + 15-30° C 
• Verbruik: 10-50m²/L afhankelijk van de verdunning 
• Mengverhouding: 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is. 
• Bewaren: + 10-30 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij 

bewaren. 
• Verpakking: 1 L - 2.5 L

Onderhoudsadvies houten buitenvloeren 

Naast het halfjaarlijks intensief reinigen van de houten buitenvloer kan eventuele groene aanslag en/of gladheid in veel 
gevallen al voorkomen worden door het regelmatig schoonvegen van de terrasplanken. Door deze simpele methode krijgen 
verontreinigingen zoals stof, bladeren en ander vuil, niet de kans om zich aan het hout te hechten.
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