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Rengör och underhåll olje-, vax- och såpabehandlade träytor med Natural Soap.
Denna milda såpa tränger in i träet, avlägsnar smuts och hjälper till att förhindra
att träet torkar ut och spricker. Den efterlämnar en mikroskopisk såpafilm som
andas på träets yta, vilket ökar motståndskraften och gör den lättare att hålla
ren. Natural Soap är inomhusklimatmärkt och innehåller varken parfym eller
konserveringsmedel.

•
•
•
•

Tillför näring
Till grundbehandling av mjuka träslag
Perfekt för golv, möbler, bordsskivor och paneler
Certifierad av IBR

Applikationsområde
För rengöring och underhåll av olje-, vax- och såpabehandlade träytor.

Bruksanvisning
Förberedelser

Daglig rengöring görs med dammsugare eller sopborste. Hur ofta golvet bör tvättas beror på ytans
slitage. Mycket nedsmutsade golv kan tvättas med WOCA Intensive Wood Cleaner innan Natural Soap
används.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Natural Soap skakas ordentligt innan användning. Se till att pigmenten fördelas jämnt. 125 ml Natural
Soap blandas med 5 liter kallt vatten. Tvätta ytan med en väl urvriden mop.
Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med rent vatten att skölja den
smutsiga moppen i. Tvätta golvet med minsta möjliga mängd vatten – låt såpavattnet ligga kvar på ytan
en kort stund för att lösa upp smuts. Avlägsna det smutsiga såpavattnet med en väl urvriden mopp eller
trasa och skölj den i hinken med rent vatten. Torka alltid ytan med en mopp eller en trasa väl urvriden i
såpavatten för att återställa den skyddande såpafilmen.

OBS!

Torktid

Använd inte 100% mikrofiber. Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med
rent vatten att skölja den smutsiga moppen i. Se det tekniska databladet för mer information.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

15 % och däröver, men mindre än 30 % Tvål. Följande gäller
endast för färger, mindre än 5 % färgämnen.

pH-värde

pH 10-11

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

10-25

Täckförmåga

320-400 m²/L

Färger

Natural, white and grey.

Blandningsförhållande

125 ml till 5 L vatten.

Rengöring av verktyg

Med vatten och såpa

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

Förpackning

1 L - 2.5 L - 5 L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

