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MAINTAIN

OIL REFRESHING SOAP
Øger resistensen
resistens

Trænger dybt ind i træet. Efterlader en
beskyttende, mat oliefilm på træoverfladen.
Sikrer maksimal resistens mod snavs og
vand fra dag ét af.

Olie/sæbe-blanding
rengøring

Rengøring og oliering i én arbejdsgang.
Rengør og vedligeholder skånsomt træet.
Anvendes til regelmæssig genopfriskning og IKKE til daglig rengøring.

Naturligt udseende
udseende

Opfrisker den olierede overflade og træets
naturlige glød. Fremhæver træets naturlige
farve.

Indeklimamærket
eco

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

PRODUKTBESKRIVELSE
Oil Refreshing Soap anvendes til rengøring og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Varianten
Natur bruges til natur- og farveolierede trægulve
og varianten Hvid til hvidolierede trægulve. Oil
Refreshing Soap kombinerer effektiv rengøring med

Produktinformation
Rækkeevne: 150-200 m2/L
Emballage: 250 ml, 1 L, 2,5 L
Farver: Natur, Hvid og Ekstra Hvid

genoliering, da ekstra olie trænger ned i træet og
danner en beskyttende, mat film på overfladen.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olierede
og voksbehandlede trægulve.

ANVENDELSE
Forberedelse
Brug WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood
Cleaner til særligt vanskelige pletter før rengøring og vedligeholdelse med Oil Refreshing Soap.

Vedligeholdelse
Oliebehandlede trægulve kan også rengøres jævnligt med
Natural Soap, natur eller hvid, og genolieres med Maintenance
Oil eller Maintenance Gel med jævne mellemrum i almindelig
beboelse og oftere i kommercielle områder.
Ugentlig rengøring: Natural Soap
Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap (ca. hver 4. gang)
Halvårlig pleje: Maintenance Oil eller Maintenance Gel

BEHANDLING

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

Ryst dunken omhyggeligt før brug. Sørg for at pigmenterne
bliver jævnt fordelt.
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Bland Oil Refreshing Soap med lunkent vand:
– Til tradionelt olierede gulve:
1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand).
– Til UV-olierede og olievoksbehandlede gulve:
1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand).
Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid.
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Vask overfladen på langs med sæbevandet. Det anbefales at
rengøre et areal på ca. 10 m2 ad gangen.
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Lad træet tørre ca. 2 timer før brug.

5

Den tørre overflade kan poleres med en hvid pad, hvis overfladen skal være en smule glansfuld.
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RENGØRING
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