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Wood Furniture Care Kit, Oil används till uppfräschning av oljade trämöbler, så
att de håller sig vackra i många år. Den underhåller och fräschar upp träet, och
ger dina möbler en attraktiv och hållbar oljebehandlad yta. Kittet innehåller allt
du behöver för hela behandlingen: 200 ml Maintenance Gel, 150 ml Intensive
Wood Cleaner (färdig att använda), en svart slipdyna, en vit polerdyna, en
luddfri trasa och en användarmanual.

•
•
•
•
•

Allt du behöver – i en förpackning
Ger en vatten- och smutsavstötande yta
Återställer träets naturliga lyster
Enkel att applicera
Snabbtorkande

Applikationsområde
För uppfräschning av oljade möbler. Endast avsedd för inomhusbruk.

Bruksanvisning
Förberedelser

Före behandling med Maintenance Gel måste träytan rengöras noggrant. Spraya den färdigblandade
Intensive Wood Cleaner på ytan och låt verka i 5 minuter. Torka av ytan med en ren trasa som har
fuktats med rent vatten och vridits ur. Möbeln bör torka i minst 8 timmar vid 20°C. Om ytan har
blivit ojämn (fiberresning) kan träet slipas ner med den svarta slipdynan. Avlägsna slipdammet med
borstmunstycket till dammsugaren.

Behandling

Applicera en lämplig mängd Maintenance Gel på den vita handborsten, inte direkt på träet. Gnid
försiktigt in gelen i träet med små cirkelformade rörelser. Det är viktigt att behandla hela ytan tills träet är
helt mättat. Vi rekommenderar att du applicerar gelen på mindre områden, eftersom produkten torkar
snabbt. Torka bort överflödig gel med en luddfri trasa. Ingen överflödig gel bör finnas kvar på ytan.
Vänta 4-6 timmar innan du använder det behandlade föremålet. Undvik att utsätta ytan för vatten eller
smuts de närmaste 2-3 dagarna.

OBS!

För daglig rengöring, använd en väl urvriden trasa med WOCA Natural Soap eller WOCA Natural Soap,
Spray.

Torktid
Torktid

8-10 timmar vid 20°C

Försiktigt bruk

4-6 timmar vid 20°C

Genomhärdat

3 dagar vid 20°C

Rekommendation

Den oljade ytan bör inte utsättas för vatten under de första 2–3 dagarna eftersom detta kan ge upphov
till fläckar och missfärgningar. Träets fukthalt får vara maximalt 18%. Hög temperatur och låg luftfuktighet
förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.
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Tekniska data
Hållbarhet

3 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Färger

Natur

Rengöring av verktyg

Rengörs i terpentin

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

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Natural Soap
Natural Soap, Spray

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.

