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WOOD FURNITURE CARE KIT
PRODUKTBESKRIVELSE
Wood Furniture Care Kit, Oil anvendes til genopfriskning af olierede træmøbler, så de forbliver flotte i
mange år. Den plejer og genopfrisker træet, så møblerne får en flot og holdbar overflade. Kittet indeholder alt du behøver til hele behandlingen:

BOKSEN INDEHOLDER:
200 ml Maintenance Gel
150 ml Intensive Wood Cleaner
1 sort slibepad
1 hvid håndskrubber
1 fnugfri/lofri klud
Brugervejledning

Produktinformation
Rækkeevne:
Jævnlig vedligeholdelse: 20-30 m²/200 ml.
Nyslebet/ikke-vedligeholdt træ: 20-30 m²/L

Øger resistensen

Øger oliens modstandsdygtighed mod pletter, spildt væske og slid.
resistens

Naturlig glød

Opfrisker den olierede overflade og træets
naturlige glød.
udseende

Nem at påføre

Påføring og polering kan gøres manuelt med
en håndskrubber.
påføring

Hurtigtørrende

Let anvendelse: 4-6 timer.
Gennemhærdet: 2-3 dage.
4-6 timer

ANVENDELSE
Forberedelse
Inden behandling med Maintenance Gel skal træoverfladen
rengøres grundigt. Sprøjt den færdigblandede Intensive Wood
Cleaner på overfladen, og lad den sidde i 5 minutter.

OBS
Klude vædet med gel skal straks efter brug opbevares/bortskaffes
i lukkede beholdere eller brændes, da der er risiko for selvantændelse.

Tør overfladen af med en ren klud opvredet i rent vand. Møblet
skal efterfølgende tørre i mindst 8 timer ved 20 °C.

Daglig rengøring
Til den daglige rengøring anvendes en hårdt opvreden klud med
WOCA Natural Soap eller WOCA Natural Soap på spray.

Hvis overfladen er blevet ujævn (trærejsning), kan træet slibes
med den sorte slibepad. Fjern slibestøvet med et lille børstehoved monteret på en støvsuger.

BEHANDLING

POLÉR

Kom en passende mængde Maintenance Gel på den hvide
håndskrubber, ikke direkte på træet. Gnub gelen omhyggeligt ind i træet med små cirkelbevægelser. Det er vigtigt
at behandle hele overfladen, indtil træet er helt mættet. Vi
anbefaler at påføre gelen i mindre områder, da produktet
tørrer hurtigt.
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Tør overskydende gel af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende gel.
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Vent 4-6 timer, inden møblet tages i brug. Undgå snavs samt
vandpåvirkning på træet de næste 2-3 døgn.

PÅFØR OLIE

TØR AF

Møbler kan holde i mange år med den rigtige pleje. Vi anbefaler, at
møbler plejes 1-2 gange om året med produkterne i dette sæt.
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