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Technický údajový list

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič) je speciálně vyvinutý čisticí produkt na
všechny vnitřní dřevěné povrchy, jako je nábytek, dveře, panely, kuchyňské
pracovní desky atd., bez ohledu na to, jestli jsou neošetřené, naolejované nebo
nalakované. Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič) účinně, rychle a snadno
čistí a odstraňuje špínu, mastnotu a skvrny.

• Odstraňuje staré zbytky mýdla, mastnotu a nečistoty
• Účinně připravuje povrch na ošetření
• Pro použití ve vnitřních prostorách

Oblast použití
Čištění nového, neošetřeného, smirkovaného a ošetřeného dřeva. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití
Na obzvlášť odolné skvrny používejte Wood Stain Remover (Odstraňovač skvrn) WOCA.Příprava
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Před použitím důkladně protřepejte láhev.

Nastříkejte Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič) na povrch.
Nechte směs 5 minut působit a pak ji otřete s použitím čisté vody.
Nechte povrch 2-8 hodin schnout, v závislosti na následném zpracování.

Úprava

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič) zanechává naolejované a voskem ošetřené povrchy plně
zbavené olejů, takže po vyčištění se musí znovu naolejovat nebo navoskovat. Nalakované povrchy je
třeba obnovit Master Care (Pečujícím balzámem na lakované a vinylové podlahy) WOCA.

Poznámka

Doba schnutí

2-8 hodin při 20°C v závislosti na povrchuDoba schnutí
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

Voda, tenzidy, komplexní pojivo, karbamidBáze

1,04 g/mlHustota

10,5Hodnota pH

3 rokyTrvanlivost

15-30°CTeplota nanášení

BezbarvéBarvy

Připraveno k použití Směšovací poměr

Skladujte na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu).
Skladujte bez mrazu.

Skladování

750 mlBalení

Certifikát IBRSchválení

Údržba a související výrobky

Wood Stain Remover (Odstraňovač skvrn), #551541ASouvisející výrobky

Mop, #599805
Aplikátor, #880157
Teleskopická tyč, #599651

Nářadí


