Produktdatablad
Trægulvpleje, WOCA Mild Natursæbe, 2,5 l, uden farve og parfume
Varenummer :

1000007628

Varegruppe :

Træpleje

Forpakninger :

4 stk = 1 kolli
60 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Trægulvpleje

Varemærke:

WOCA

Vareserie:

Mild Natursæbe

Features:

uden farve og parfume

Rumindhold, netto:

2,5 l

Certifikater:

Svanemærket

Produktbeskrivelse:

Vedligehold dine sæbe eller oliebehandlede trægulve, trapper og møbler med den svanemærkede Mild Natursæbe, som
rengør og plejer træet i én behandling og beskytter effektivt mod snavs og væsker. Sæben er desuden ideel til decideret
grundbehandling af ubehandlet træ samt til efterbehandling af overflader inden brug – dog ikke lakerede træoverflader.

Doseringsinstruktioner: 25 ml til 5 L vand
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lede trægulve
Mild Natursæbe er en svanemærket kvalitetssæbe ideel til rengøring og
vedligeholdelse af sæbebehandlede trægulve. Den lukker hurtigt træets porer
og giver beskyttelse mod hård tilsmudsning og indtrængning af væsker. Sæben
er også velegnet til grundbehandling af ubehandlede trægulve samt til
efterbehandling af alle former for trægulve og andre træoverflader, som trapper,
møbler m.m. – dog ikke til lakerede gulve, hvor WOCA Mild Laksæbe anbefales i
stedet.
• Rengør træoverflader nemt og effektivt
• Kan anvendes til sæbemætning
• Svanemærket kvalitetssæbe

Anvendelsesområde
Kan med fordel anvendes på alle former for træoverflader - dog ikke lakerede overflader, her anbefaler
vi WOCA Mild Laksæbe. Kan anvendes til sæbemætning af gulve og møbler.

Anvendelse
Forberedelse

Særligt snavsede gulve/genstridige pletter vaskes grundigt med WOCA Intensiv Trærens først.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets
forenelighed.

Behandling

1. Ryst Mild Natursæbe før brug.
2. Til normal rengøring anvendes Mild Natursæbe i blandingsforholdet 5 ml sæbe til 1 L varmt vand. Til
grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller ludbehandlet nåletræ anvendes 1 L sæbe til 10 L
vand. Vask gulvet 3 gange i løbet af de første 2 dage med dette blandingsforhold. Herefter følges
blandingsforhold til almindelig rengøring af træoverflader.
3. Vask gulvet i træets længderetning fx med en moppe. Det anbefales at arbejde med 2 spande,
hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke
efterlades vand på gulvet efter vasken.

Bemærk

Sæbebehandlet trægulve skal med mellemrum tilføres en ny sæbebehandling – typisk 1-4 gange om
året for stærkt trafikerede områder. Afrens først gulvet inden sæbemætningen.

Tørretid
Gennemhærdet

Ca. 5-15 minutter. Ved sæbemætning ca. 2 timer.
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lede trægulve

Teknisk data
Basis

Sæbe, overflade aktive stoffer og fedtsyre

Massefylde

Ca. 1,03 g/ml

PH

9,40-10

Holdbarhed:

3 år i uåbnet tilstand

Påføringstemperatur

+ 15-30°C

Blandingsforhold

1:200 eller 5 ml sæbe til 1 L vand

Opbevaring:

+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.

Emballage

2,5 L

Godkendelser

Svanemærket

Vedligehold og følgeprodukter
Følgeprodukter

Intensiv Trærens, Varenr. 551510

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver og
praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for
WOCA Denmarks kontrol, kan vi
ikke garantere andet end
produktets kvalitet. WOCA
Denmark A/S fraskriver sig ethvert
ansvar ved utilsigtet brug af og
omgang med produktet.
Produktet kan i princippet
betragtes som halvfabrikata, da
resultatet er afhængigt af
konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m. WOCA Denmark A/S
forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre produktet samt de
opgivne data.
Denne label/produktbeskrivelse
erstatter alle tidligere versioner.

