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Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy) je idealní pro renovaci a péči o
povrchy upravené olejem, olejovoskem a mýdlem. Díky Natural Soap (Mýdlu na
olejované podlahy) a jeho vlastnostem dosáhnete unikátního povrchu s
naplněnými póry dřeva. Tím dosáhnete maximální ochrany proti špíně a
tekutinám. Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy) bílé se používá pro
povrchy s bílým olejem a Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), přírodní
pro povrchy ošetřené oleji přírodními, nebo barevnými. Přípravek je připravený k
použití, a tak usnadňuje péči o olejovaný nábytek, dveře, obložení, schody a
podlahy.
•
•
•
•
•

Pro pravidelné čištění
Vyživující účinek
Vhodný pro hračky
Připraveno k použití
Certifikát IBR

Oblast použití
Ideální pro renovaci a péči o povrchy upravené olejem, olejovoskem a mýdlem.

Použití
Příprava

Odolné skvrny lze vyčistit Wood Stain Remover (Odstraňovačem skvrn) WOCA nebo Intensive Wood
Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA.

Úprava

Rozprašovač důkladně protřepejte.
Nastříkejte na povrch.
Povrch setřete suchým bavlněným hadrem.

Poznámka

Používejte hadry s vysokým obsahem bavlny. Nepoužívejte hadry obsahující mikrovlákno.

Doba schnutí
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Kontakt

Hustota

1

Barvy

Přírodní a bílé

Směšovací poměr

Připraveno k použití

Čištění nářadí

Použijte mýdlovou vodu

Skladování

V chladu a chraňte před mrazem.

Balení

750 ml

Schválení

Dánská certifikace pro použití ve vnitřních prostorách
budov
IBR, EN 71-3

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Wood Stain Remover (Ostraňovač skvrn), #551541A
Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), # 551500A

Nářadí

Bavlněný hadr

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.

