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Technický údajový list

Naolejované, navoskované a mýdlem ošetřené dřevěné povrchy čistěte a 
udržujte Natural Soap (Mýdlem na olejované podlahy). Toto jemné mýdlo pro 
hloubkové čištění odstraňuje nečistoty a zabraňuje vysychání a praskání dřeva. 
Na povrchu zanechává tenkou, prodyšnou mýdlovou vrstvu, která maximalizuje 
odolnost a udržuje dřevěný povrch čistý. Natural Soap (Mýdlo na olejované 
podlahy) je určené pro použití v interiéru a neobsahuje parfémy a přísady.

• Vyživující účinek

• Pro základní ošetření měkkého dřeva 
• Ideální pro podlahy, nábytek, desky stolů a obklady
• Pro pravidelné čištění 

Oblast použití
K čištění a údržbě dřevěných povrchů ošetřených olejem, voskem a mýdlem.

Použití
Příprava

Úprava

Denní čištění se provádí pomocí vysavače nebo smetáku. Četnost čištění závisí na opotřebení podlahy. 
Před použitím Natural Soap (Mýdla na olejované podlahy) můžete velmi špinavé podlahy očistit 
Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu 
povrchu s výrobkem.

Před použitím nádobu s Natural Soap (Mýdla na olejované podlahy) opatrně protřepejte. Ujistěte se, že 
jsou pigmenty dobře promíchány. 125 ml Natural Soap (Mýdla na olejované podlahy) smíchejte s 5 l 
studené vody. Povrch vytřete dobře vyždímaným mopem.

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte dva kbelíky: jeden na mýdlovou vodu a druhý na čistou vodu 
pro opláchnutí špinavého mopu. Podlahu očistěte s použitím minimálního množství vody - mýdlovou 
vodu nechte na podlaze krátce působit, aby se nečistoty rozpustily. Znečištěnou mýdlovou vodu 
odstraňte dobře vyždímaným mopem nebo hadrem a vypláchněte v kbelíku s čistou vodou. Povrch 
vždy setřete mýdlovou vodou dobře vyždímaným mopem nebo hadrem, aby se na povrchu znovu 
vytvořil ochranný mýdlový film.

Používejte mopy/hadry s vysokým obsahem bavlny. Nepoužívejte pouze mopy/hadry obsahující 
mikrovlákno.

Poznámka

Doba 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

3 rokyTrvanlivost

320-400 m²/LSpotřeba

Přírodní, bílé a šedéBarvy

125 ml na 5 L vody.Směšovací poměr

Použijte mýdlovou vodu.Čištění nářadí

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu (max. +25°C).

Skladování

1 L - 2.5 L - 5 LBalení

EN 71-3Migrační test
nežádoucích materiálů

Certifikováno pro použití ve vnitřním prostředí budov,
Certifikát IBR

Schválení

Údržba a související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič)Související výrobky

Mop
Hadr

Nářadí


