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Technický údajový list

Tannin Spot Remover (Odstraňovač skvrn na dub) účinně odstraňuje tmavé
skvrny na dubovém dřevu způsobené reakcí kovu, dřeva a třísloviny v něm
obsažené. Vhodný pro naolejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné
povrchy v interiéru.

• Směs připravena k použití (hotová směs)
• Jednoduchá aplikace
• Pro malé plochy
• Vyžaduje další ošetření

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

Použití
Příprava

Nikdy nezapomeňte nejdříve otestovat výrobek na malé ploše, abyste tak zkontrolovali jeho reakci na 
dřevěný povrch.

Nastříkejte Tannin Spot Remover (Odstraňovač skvrn na dub) na zasažené místo. Nechte Odstraňovač 
skvrn na dub působit 30-60 minut. Setřete hadrem namočeném ve vlažné vodě. V případě potřeby 
postup opakujte. Až bude podlaha úplně suchá, naneste původní povrchovou úpravu, např.: olej, olej s 
voskem nebo mýdlo.

Úprava

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

Hodnota pH

Trvanlivost

Barvy

Čištění nářadí

Skladování

2,1

3 roky, pokud nádoba s výrobkem nebyla otevřena. 

Bezbarvý

Použijte mýdlovou vodu.

Skladujte bezpečně, mimo dosah dětí. Nevystavujte 
účinkům tepla (např. slunečnímu záření). Skladujte v 
prostorech chránených pred mrazem.

250 mlBalení

Údržba a související výrobky

Olej, olej s voskem nebo mýdloSouvisející výrobky

HadrNářadí


