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Natural Soap är idealisk för rengöring och underhåll av oljade, vaxade och natursåpade ytor. Natural Soap är en specialtillverkad kvalitetssåpa, som rengör och mättar
porerna i träet samtidigt som den skyddar mot smuts och vätskor. Natural Soap
vit rekommenderas för ytor som är behandlade med vitpigmenterad olja, medan
Natural Soap “Naturell” är idealisk för ytor behandlade med naturell opigmenterad
olja. Den färdigblandade såpan förenklar underhållet av oljade möbler, dörrar, bänkskivor, paneler, trappor, golv.

•
•
•
•
•

För regelbunden rengöring
Vårdande effekt
Lämplig för leksaker
Färdigblandad
IBR-certifierad

Applikationsområde
För rengöring och underhåll av oljade, vaxade och natursåpade ytor.

Användning
Förberedelser

Mycket smutsiga ytor kan först rengöras med WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood
Cleaner.

Behandling

Skaka flaskan väl före användning.<br>Spraya Natural Soap på ytan.<br>Torka av ytan med en bomullstrasa.

OBS!

Använd trasor med högt bomullsinnehåll. Använd inte trasor av enbart mikrofiber.

Torktid

Natursåpa
Rengöring och skydd för oljat trä

Tekniska data
Innehållsdeklaration

Cocosnöts- och soja fett, pigment (vitt). Mindre än 5% svål.

Densitet

1

Hållbarhet

36M

Färger

Natural and white.

Blandningsförhållande

Färdigblandad

Rengöring av verktyg

Vatten och såpa

Förvaring

Svalt men frostfritt.

Förpackning

750 ml

Certifikat

Danska inomhusklimatmärket<br>IBR, EN 71-3

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Wood Stain Remover, #551541A<br>Intensive Wood Cleaner,
# 551500A

Appliceringsverktyg:

Mjuk luddfri bomullstrasa.
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Contact_Label
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.

