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Master Cleaner passar dig som vill ha en snabb och enkel rengöring lackat trä-,
vinyl- och laminatgolv. Såpan avlägsnar effektivt smuts och orenheter, stärker ytan
och gör det mer resistent mot spillda vätskor. Eftersom såpan inte efterlämnar några
rester passar den bra för ytor som måste rengöras ofta, till exempel köksgolv. Du
kan med fördel även använda Master Cleaner till att tvätta målade golv, klinkers och
andra icke-absorberande ytor.

• Effektiv rengöring och skötsel
• Ger en starkare och mer resistent yta
• Snabb och enkel att använda

Applikationsområde
För vinyl, laminat och lackade/målade ytor samt för klinkers och andra icke-absorberande ytor.

Bruksanvisning
Förberedelser

Golv som är mycket smutsiga eller fläckiga tvättas först med WOCA Intensive Wood Cleaner.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens
lämplighet.

Behandling

Golvet tvättas noga med Master Cleaner i blandningsförhållandet 125 ml per 5 L vatten. Tvätta golvet i
golvbeläggningens längdriktning. Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med
rent vatten att skölja den smutsiga moppen i.

OBS!

Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med rent vatten att skölja den smutsiga
moppen i.

Torktid
Torktid

1-2 timmar vid 20°C
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

mindre än 5 %: katjoniska tensider, nonjoniska tensider,
Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, 5-klor-2-metyl2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2Hisotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1).

Densitet

1.00-1.10 g/ml.

pH-värde

pH 8-9

Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Täckförmåga

320-400 m²/L

Blandningsförhållande

125 ml till 5 L vatten.

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

1L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Halvårsunderhåll

Master Care, #684110/684010

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.

