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Oil Refreshing Soap används till rengöring och underhåll av oljebehandlade
träytor. Oil Refreshing Soap kombinerar effektiv rengöring med omoljning,
då extra olja tränger ner i träet och bildar en skyddande, matt film på ytan.
Varianten Natur används till naturfärgade och oljade träytor och varianten Vit till
vitoljade träytor.

•
•
•
•
•

Säkerställer maximal motståndskraft mot smuts och vatten från dag ett
Framhäver träets naturliga färg
Rengör/underhåller på ett skonsamt sätt
Lämnar en skyddande, matt oljefilm på träytan
För regelbunden rengöring

Applikationsområde
Till rengöring och underhåll av inomhusytor av trä behandlade med olja.

Bruksanvisning
Förberedelser

Mycket smutsiga ytor kan först rengöras med WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood
Cleaner.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Skaka flaskan väl före användning.
Spraya Oil Refreshing Soap på ytan.
Torka av ytan med en bomullstrasa.

OBS!

Använd trasor med högt bomullsinnehåll. Använd inte trasor av enbart mikrofiber.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Mindre än 5 %: nonjoniska tensider, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,
Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.

Densitet

1.00-1.10 g/ml.

pH-värde

pH 7-8

Hållbarhet

2 år

Färger

Natur

Förvaring

+10-30°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

Max: 80 g/l

Förpackning

.75

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525A
Wood Stain Remover, #551541A

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.

