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Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser
hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende
behandling.

• Fjerner effektivt snavs og fedt
• Åbner træets porrer, så træet tager bedre imod efterfølgende behandling
• Drøj i brug

Anvendelsesområde
Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer,
døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

Anvendelse
Forberedelse

Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

Behandling

Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.<br><br>Bland med vand i
forholdet 1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet
drivende vådt. Brug gerne en haveslange.<br><br>Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte.
<br><br>Lad rensen virke i 5 minutter. <br><br>Skrub på langs af træet med en stiv børste, indtil overfladen er ren. Gentag om nødvendigt. <br><br>Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i minimum
1-2 døgn.<br> <br>

Bemærk

Træ, som har fået en grundig afrensning, bør efterbehandles med Trip Trap Udendørs Træolie eller lignende
for optimal beskyttelse. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet
med korn 180-240 inden olieringen eller anden efterbehandling.<br><br>Møbel- og Terrasserens kan også
anvendes på murværk og beton.

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

1-2 døgn ved 15-20 °C.
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Teknisk data
Deklaration

<5% nonioniske og kationske tensider, <1% konserveringsmiddel

Massefylde

1-1,1 g/ml

PH

11

Holdbarhed

3 år

Påføringstemperatur

15-30 °C – og gerne overskyet vejr.

Rækkeevne:

10-50 m²/L alt efter blandingsforhold.

Blandingsforhold

Fra 1:2 til 1:10, alt efter hvor snavset træet er.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand.

Opbevaring:

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

Emballage

1 og 2,5 liter dunk

Vedligehold og følgeprodukter
Følgeprodukter

Udendørs Træolie, varenr. 6179XX

Værktøj:

Terrassekost, varenr. 88055<br>Terrasseskrubber, varenr.
599601<br>Teleskopskaft 115-197 cm, varenr. 599651
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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.

