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Commercial Soap kan användas för rengöring av trä, oavsett träslag och
ytbehandling, samt till klinker-, vinyl- och stenytor m.m. Såpan är särskilt väl
lämpad för trägolv som behöver tvättas ofta.

•
•
•
•

Effektiv rengöring och vård av alla golv
Särskilt lämplig för stora golvarealer som rengörs frekvent
Kan användas både manuellt och med maskin
IBR-certifierad

Applikationsområde
Till rengöring av trä, oavsett träslag och ytbehandling, samt till klinker-, vinyl- och stenytor, m.m.

Användning
Förberedelser

Mycket nedsmutsade golv kan tvättas med WOCA Intensive Wood Cleaner först.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Behandling

Manuell rengöring:
Blanda 250 ml Commercial Soap med 10 L vatten till daglig rengöring. Tvätta golvet i träets
längdriktning. Du får bästa resultat med två hinkar: En med såpvatten och den andra med rent vatten för
att skölja den smutsiga moppen i. Det är viktigt att inget vatten lämnas på golvet efter tvätt. Använd i
övrigt så liten vatten som möjligt för att få ett tillfredsställande resultat.
Rengöring med maskin:
5-20 ml till 1 L vatten, beroende på hur nedsmutsad ytan är.

OBS!

Torktid

Commercial Soap kan också användas i en golvtvättmaskin.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

5 % och däröver, men mindre än 15 %: Tvål.

Densitet

1

pH-värde

9,4-10

Hållbarhet

24M

Täckförmåga

320-400 m²/L, beroende på träslag och yta.

Färger

Natur

Rengöring av verktyg

Med tvål och vatten.

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

5L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525A

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.

