Oil Refreshing Soap
Naturlig, plejende træsæbe
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Olie/sæbe-blanding. Oil Refreshing Soap anvendes til rengøring og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Varianten Natur bruges til natur- og farveolierede
trægulve og varianten Hvid til hvidolierede trægulve. Oil Refreshing Soap kombinerer effektiv rengøring med genoliering, da ekstra olie trænger ned i træet og danner
en beskyttende, mat film på overfladen.

•
•
•
•

Høj resistens mod snavs og væsker fra dag ét
Fremhæver træets naturlige farve
Rengør og plejer gulvet skånsomt
Efterlader en beskyttende, mat film på overfladen

Anvendelsesområde
Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olierede og voksbehandlede trægulve.

Anvendelse
Forberedelse

Brug WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner til særligt vanskelige pletter før
rengøring og vedligeholdelse med Oil Refreshing Soap.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets
forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt før brug. Sørg for at pigmenterne bliver jævnt fordelt. Bland Oil Refreshing Soap
med lunkent vand: – Til tradionelt olierede gulve: 1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand). – Til UV-olierede og olievoksbehandlede gulve: 1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand). Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid. Vask overfladen på langs med sæbevandet. Det anbefales at rengøre et areal på ca. 10 m2 ad gangen. Lad træet tørre
ca. 2 timer før brug. Den tørre overflade kan poleres med en hvid pad, hvis overfladen skal være en smule
glansfuld.<br><br>Opnå bedste resultat med to spande: en med sæbevand og den anden med rent vand
til at skylle den beskidte moppe i. Vask gulvet på langs med en let opvredet moppe eller klud. Dyp herefter
straks moppen eller kluden i blandingen, vrid den hårdt og vask igen på langs. Ved at gøre dette udsættes
gulvet kun for fugt i en kort periode.

Tørretid (ved 20˚C):
Tørretid (ved 20˚C):

2 timer ved 20°C
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Teknisk data
Deklaration

<5% nonioniske tensider, < 0,1% konserveringsmiddel.

Massefylde

0,97-1,02 g/ml

PH

7,5-9

Holdbarhed

3 år, uåbnet fra produktionsdata

Påføringstemperatur

+ 15-30°C

Rækkeevne:

150-200 m²/L

Farver

Natural, White and Extra White

Rengøring af værktøj

Vand og sæbe

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares
frostfrit om vinteren og køligt om sommeren (max. +25°C).

Emballage

1 L - 2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter
Følgeprodukter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Værktøj:

Moppe eller klud
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.
WOCA Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes
som halvfabrikata, da resultatet er
afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at
ændre produktet samt de opgivne
data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

