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

•
•
•
•

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

Applikationsområde
Till rengöring, vård och underhåll av oljebehandlade trägolv.

Bruksanvisning
Förberedelser

Använd WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner på särskilt svåra fläckar innan
rengöring och underhåll med Oil Refreshing Soap.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Dunken skakas ordentligt innan användning. Se till att pigmenten fördelas jämnt. Blanda Oil Refreshing
Soap med ljummet vatten: – Till traditionellt oljade golv: 1:20 (250 ml såpa i 5 liter vatten). – Till UVoljade och oljevaxbehandlade golv: 1:40 (125 ml såpa per 5 l vatten). Blandningsförhållandet kan variera
beroende på slitage. Tvätta ytan längs med fibrerna med såpavattnet. Vi rekommenderar att du rengör
en yta på ca 10 m2 åt gången. Låt träet torka i ca 2 timmar före användning. Den torra ytan kan poleras
med en vit dyna, om ytan ska ha lite glans.
Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med rent vatten att skölja den
smutsiga moppen i. Tvätta golvet längs med fibrerna med en lätt urvriden mopp eller trasa. Doppa
därefter moppen eller trasan i blandningen, vrid ur den hårt och tvätta på längden igen. Genom att
göra så utsätts golvet för fukt enbart under en kort stund.

OBS!

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.

Torktid
Torktid

12-24 timmar vid 20°C
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, agenti coloranti,
BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium.

Densitet

0.95-1.00 g/ml.

pH-värde

pH 8-9

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

150-200 m²/L

Färger

Natural, White and Extra White

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

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525

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.

