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Tannin Spot Remover tar effektivt bort svarta fläckar orsakade av syra/
vattenreaktion i träet. Kan användas inomhus på obehandlade, såpade, oljade
eller bonade ytor.

•
•
•
•

Färdigblandad
Enkel att applicera
För mindre ytor
Kräver efterbehandling efter användning.

Applikationsområde
Kan användas inomhus på obehandlade, såpade, oljade eller bonade ytor.

Bruksanvisning
Förberedelser

Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Spraya Tannin Spot Remover i ett jämnt lager över fläcken. Låt Tannin Spot Remover verka i 30-60 min.
Torka av med en funktad bomullstrasa. Upprepa behandlingen om nödvändigt. När golvet är helt torrt,
läggs ytbehandling som t.ex olja, vax eller såpa för att skydda träet.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Mindre än 5 %: Pyrithione sodium,
BENZISOTHIAZOLINONE.

Densitet

0.95-1.00 g/ml.

pH-värde

2ph

Hållbarhet

2 år

Färger

Colourless

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

250 ml

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Olja, vax eller såpa

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.

