1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

EXT. MULTI CLEANER & PROTECTOR
PRODUKTBESKRIVELSE
Exterior Multi Cleaner er en miljøvenlig klar-til-brug
spray til rengøring af havemøbler og hegn i polyrattan og plast. Produktet fjerner effektivt snavs og
fedtpletter, og er utrolig nem at anvende.
Exterior Multi Protector er en miljøvenlig klar-til-brug
spray til beskyttelse og imprægnering af havemøbler
og hegn i polyrattan og plast. Produktet opfrisker

det glansfulde look og giver overfladen en utrolig
vandskyende og smuds-, olie- og fedtafvisende beskyttelse som gør, at havemøblerne holder sig pæne
i mange år.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til rengøring, beskyttelse og imprægnering af alle
udendørs overflader af polyrattan og plast, fx havemøbler, hegn og borde.

Let og hurtig rengøring

Fjerner snavs og pletter. Effektivt og skånsomt rengøringsmiddel.
rengøring

Stærk og resistent
beskyttelse

Giver langvarig beskyttelse. Optimal beskyttelse mod skiftende vejr. Vandskyende
effekt.

Høj virkningsgrad
effekt

Opfrisker overfladen og den flotte glans.
Hjælper med at fastholde overfladens fleksibilitet og nye look i længere tid.

Nem at anvende
påføring

Produktinformation
Emballage: 750 ml

Færdigblandet. Let håndterlig og praktisk
spray som gør det nemt at bruge produktet.
Miljøvenlig.

ARBEJDSBESKRIVELSE
Forberedelse
Meget vanskelige pletter kan fjernes med WOCA Wood Stain
Remover. Gør overfladen våd med en haveslange eller lignende.

Gennemhærdet
Exterior Multi Protector er gennemhærdet efter 24-48 timer.

BEHANDLING

RENGØRING

SKYLNING

1

Ryst sprayflasken grundigt før brug. Spray Exterior Multi Cleaner på den våde overflade fra en afstand på ca. 20-30 cm. i
et jævnt, tyndt lag, indtil overfladen er dækket.

2

Skrub forsigtigt overfladen med en svamp eller blød børste
og skyl efter med vand.

3

Tør efter med en bomuldsklud og lad overfladen tørre i ca.
2 timer.

Overfladen efterlades ren og ubeskyttet, og bør derfor imprægneres samme dag med WOCA Exterior Multi Protector.

AFTØRRING

Ryst sprayflasken grundigt før brug. Spray et jævnt, tyndt lag
Exterior Multi Protector på hele overfladen fra en afstand på
ca. 20-30 cm. og lad det sidde ca. 30 min.

5

Tør forsigtigt overfladen af med en fnugfri bomuldsklud for
at fjerne eventuelt overskydende væske.

6

Lad overfladen tørre ca. 4-5 timer før brug.
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PÅFØRING
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