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skvrn
Wood Stain Remover (Odstraňovač skvrn) účinně odstraňuje mastnotu, krev,
kávu, čaj, atd. Vhodný pro naolejované, voskované nebo mýdlem ošetřené
dřevěné povrchy v interiéru. Tento prostředek na mýdlové bázi je určen k
odstraňování skvrn na naolejovaných plochách.
• Odstraňuje skvrny z dřevěných povrchů, např. od kávy a červeného vína
• Stříkatelný

Oblast použití
Vhodný pro naolejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy v interiéru.

Použití
Příprava

Před použitím prostředku na skvrny vždy proveďte zkoušku na rubu, abyste zjistili zda nezanechá na
povrchu skvrny.

Úprava

Nastříkejte prostředek přímo a rovnoměrně na skvrnu. Počkejte 10-20 minut. Po této době lehce
vyčistěte skvrnu hadříkem, kartáčem nebo houbou do momentu, než se skvrna rozpustí. V případě
potřeby lze lehce přebrousit smirkovým papírem. Navlhčete vlažnou vodou a vytřete hadříkem do
sucha. V případě zvlášť odolných skvrn opakujte popsané úkony. Na závěr vyčištěný povrch po
uschnutí opět naolejujte, navoskujte nebo natřete mýdlem. Skladujte v chladném místě, chraňte před
mrazem.

Doba schnutí

Wood Stain Remover
ProdName
Účinný čistící prostředek - odstraňovač
FrontProd

Technický údajový list
Technical_Data_Sheet_Label
18.02.2020 –– p.
2/2
p. 2/2
15.1.2018

skvrn

Technické údaje

Kontakt

Hustota

1-1,04

Hodnota pH

10-11

Barvy

Bezbarvý

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte účinkům
tepla (např. slunečnímu svitu) Skladujte v prostorech
chránených pred mrazem.

Balení

250 ml

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Olej, vosk nebo mýdlo

Nářadí

Štětec
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.

