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Natural Soap er ideel til rengøring og pleje af olie- og sæbebehandlede
overflader. Den færdigblandede kvalitetssæbe lukker hurtigt træets porer og
beskytter mod snavs og indtrængning af væsker. Natural Soap, hvid anbefales
til hvidolierede overflader, mens Natural Soap, natur er velegnet til overflader
behandlet med transparent eller farvepigmenteret olie. Da sæben fås på spray,
er den nem og hurtig at bruge til pleje af møbler, døre, bordplader, trapper og
gulve.

•
•
•
•
•

Til jævnlig rengøring
Plejende effekt
Velegnet til legetøj
Klar til brug
IBR-certificeret

Anvendelsesområde
Til rengøring og vedligeholdelse af olierede, voks- og sæbebehandlede overflader.

Anvendelse
Forberedelse

Særligt snavsede pletter fjernes med WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner.
Always remember to test on a less visible spot to check the compatibility of the surface with the
product.

Behandling

Flasken rystes før brug.
Spray sæben på overfladen.
Aftør overfladen med en tør bomuldsklud.

Bemærk

Brug klude med højt indhold af bomuld. Brug ikke klude som kun indeholder mikrofiber.

Tørretid (ved 20˚C)
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Teknisk data
Deklaration

Kokos- og soyasæbe, titandioxid (hvid)). Under 5% sæbe.

Massefylde

1

Holdbarhed

24M

Farver

Natural and white.

Blandingsforhold

Klar til brug

Rengøring af værktøj

Med vand og sæbe

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

Emballage

750 ml spray

Godkendelser

Dansk Indeklima Mærke
IBR, EN 71-3

Vedligehold og følgeprodukter
Følgeprodukter

Wood Stain Remover, #551541A
Intensive Wood Cleaner, # 551500A

Værktøj

Bløde fnugfrie bomuldsklude

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.

