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Giv dit vinylgulv, laminatgulv eller lakeret trægulv en plejende behandling med
Vinyl- Laminat- og Lakpleje. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens
resistens og beskytter effektivt mod slitage. Derved forlænges overfladens – gulvets
- levetid. Vinyl- Laminat- og Lakpleje anvendes efter behov 1-2 gange årligt.

•
•
•
•
•

Plejende og opfriskende behandling
Forlænger gulvets levetid
Beskytter mod slitage og ridser
Nem at anvende  
Indeklimagodkendt

Anvendelsesområde
Til alle typer vinyl, laminat, PVC og lakerede/malede overflader.

Anvendelse
Forberedelse

Vask gulvet grundigt med Trip Trap Trærens, til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand. Lad gulvet
tørre helt, inden Vinyl- Laminat- og Lakpleje påføres.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt før brug. Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt lag. Hvis kluden/
moppen bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Vinyl- Laminat- og Lakpleje. Lad gulvet tørre i ca. 1 time. Det er ikke
nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Bemærk

Regelmæssig rengøring og genopfriskning af den plejede overflade foretages med Trip Trap Vinyl- Laminatog Laksæbe.

Tørretid (ved 20˚C):
Gennemhærdet

Ca. 1 time
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Teknisk data
Massefylde

Ca. 1,01 g/ml

PH

7,2-8,2

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

+ 15-30°C

Rækkeevne:

Ca. 60 m²/L

Opbevaring:

+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.

Migration_Test

EN 71-3:2013

Godkendelser

Dansk Indeklima Mærke,<br>IBR: TVOC28/A+, AgBB
Z-157.10-198

Re-treatment

2 gange om året

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Vinyl- Laminat- og Laksæbe, #684510

Følgeprodukter

Intensiv Trærens, #551525

Værktøj:

Lakrulle, 11 mm luv, #88003<br>Vinyl og lakplejekit,
#699974<br>Uldpad, #596051<br>Blå padholder, #399710
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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.

