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Intensive Wood Cleaner to specjalnie opracowany produkt przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych we wnętrzach, np. mebli, drzwi, paneli,
blatów kuchennych itp. – olejowanych, lakierowanych lub niepoddanych uprzedniej
obróbce. Intensive Wood Cleaner skutecznie myje i szybko oraz łatwo usuwa wszelkie zabrudzenia, tłuszcz i plamy.

• Usuwa resztki mydła, tłuszcz i zabrudzenia
• Dobrze przygotowuje powierzchnię do końcowej obróbki
• Do elementów użytkowanych we wnętrzach

Zakres zastosowań
Do czyszczenia drewna nowego, surowego, szlifowanego i uprzednio poddanego obróbce. Idealny do
wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania
Przygotowanie

Do szczególnie opornych plam zalecamy Wood Stain Remover WOCA.
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by
sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem.<br>Spryskać powierzchnię Intensive Wood Cleaner.<br>Pozostawić
na 5 min. i zmyć czystą wodą.<br>Następnie pozostawić do wyschnięcia na 2-8 godz. zależnie od dalszej
obróbki.

Uwaga

Intensive Wood Cleaner odtłuszcza powierzchnie olejowane i woskowane, w związku z czym należy je
następnie poddać ponownej obróbce. Powierzchnie lakierowane należy odświeżyć Master Care WOCA.

Czas suszenia
Czas suszenia

2-8 godz. w temp. 20°C zależnie od powierzchni
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Dane techniczne
Gęstość

1,04 g/ml

Odczyn pH

10,5

Trwałość

3 lata

Temperatura aplikacji

15-30°C

Kolory

Colourless

Proporcje rozcieńczania

Gotowy do użycia

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
narażać na działanie wysokiej temperatury ani bezpośrednie
nasłonecznienie. Chronić przed mrozem.

Opakowanie

750 ml.

Certyfikaty

Oznaczenie DICL (Danish Indoor Climate Label), co oznacza,
że produkt zapewnia przyjazne środowisko pracy podczas aplikacji oraz zdrowy klimat we wnętrzach w trakcie
użytkowania.

Konserwacja i produkty uzupełniające
Produkty uzupełniające

Wood Stain Remover, #551541A

Narzędzia do aplikacji

Mop, #599805<br>Uchwyt do mopa, #880157<br>Drążek
teleskopowy, #599651

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Powyższe informacje opierają
się na gruntownych badaniach
laboratoryjnych i praktycznym
doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą
kontrolą, gwarancja WOCA Denmark
obejmuje wyłącznie jakość samego
preparatu. WOCA Denmark A/S nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w
razie nieprawidłowego stosowania
i obchodzenia się z produktem.
Preparat można w zasadzie uznać
za półprodukt, ponieważ efekt jego
stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki
podłoża, temperatury, wilgotności
powietrza, metody nakładania itp.
WOCA Denmark A/S zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian do
produktu oraz podanych informacji
bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja
o produkcie zastępuje wszystkie
poprzednie wersje.

