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NATURAL SOAP
Plejende effekt

Rengør og vedligeholder skånsomt træet.
Trænger dybt ind i træet. Øger resistensen.
resistens

Til jævnlig rengøring
rengøring

Hurtig, let og skånsom at bruge. Ideel til
gulve, møbler, bordplader og paneler. Velegnet til legetøj.

Til grundbehandling af bløde
træsorter
bløde træsorter

Velegnet til grundbehandling af bløde
træsorter, hvis en overfladebehandling med
sæbe foretrækkes.

Indeklimamærket
eco

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring.
Skader ikke indeklimaet. Indeholder ikke
parfume og konserveringsmidler.

PRODUKTBESKRIVELSE
Rengør og vedligehold olie-, voks- og sæbebehandlede træoverflader med Natural Soap. Denne
milde sæbe trænger ned i træet, fjerner snavs og
er med til at forhindre træet i at udtørre og revne.
Den efterlader en mikroskopisk, åndbar sæbefilm på
overfladen, som øger resistensen og gør overfladen

Produktinformation
Rækkeevne: 320-400 m2/L
Emballage: 250 ml, 1 L, 2..5 L + 5 L
Farver: Natur, Hvid & Grå

nemmere at holde ren. Natural Soap er indeklimamærket og indeholder ingen parfume og konserveringsmidler.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til rengøring og vedligeholdelse af olie-, voks- og
sæbebehandlede træoverflader.

ing

ARBEJDSBESKRIVELSE
Forberedelse
Daglig rengøring foretages med støvsuger eller kost. Hvor ofte
gulvet skal vaskes afhænger af slitagen på gulvet. Meget snavsede gulve kan vaskes med WOCA Intensive Wood Cleaner før brug
af Natural Soap.

Vedligeholdelse
Områder med meget trafik kan vedligeholdes med WOCA Maintenance Oil eller WOCA Maintenance Gel efter rengøring med
Intensive Wood Cleaner.

Blandingsforhold
Daglig rengøring: 1:40 (125 ml til 5 L vand).
Grundbehandling med sæbe: 1:10 (500 ml til 5 L vand). Påfør én
gang dagligt i 3 dage.
Bemærk
Brug mopper/klude med højt indhold af bomuld. Brug ikke mopper/klude som kun indeholder mikrofiber.

BEHANDLING
1

Natural Soap rystes omhyggeligt før brug. Sørg for at pigmenterne bliver jævnt fordelt.

2

125 ml Natural Soap blandes med 5 L koldt vand.

3

Vask overfladen med en godt opvredet moppe.

RENGØRING
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Opnå bedste resultat med to spande: en med sæbevand og
den anden med rent vand til at skylle den beskidte moppe i.

