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Roztok oleje a mýdla. Oil Refreshing Soap (Refresher) slouží k pravidelnému 
čištění a údržbě naolejovaných dřevěných podlah. Přírodní varianta se používá 
pro přírodní olejované a barevně olejované podlahy a bílá varianta pro bílé 
olejované dřevěné podlahy. Oil Refreshing Soap (Refresher) kombinuje účinné 
čištění s opětovným olejováním, protože do dřeva tak pronikne další olej, čímž 
se vytváří na povrchu matná ochranná vrstva.

• Od prvního dne aplikace zajišťuje maximální odolnost vůči nečistotám a
vodě

• Zvýrazňuje přirozené zabarvení dřeva
• Čistí a šetrně udržuje dřevo 
• Na povrchu dřeva zanechává ochranný, matný olejový film 

Oblast použití
Oil Refreshing Soap (Refresher) je jemným a šetrným mycím prostředkem, určeným i k ošetřování a
údržbě voskovaných nebo naolejovaných dřevěných podlah.

Použití
Příprava Před čistěním a údržbou Oil Refreshing Soap (Refresherem) použijte na obzvlášť odolné skvrny Wood 

Stain Remover (Odstraňovač skvrn) WOCA nebo Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič) WOCA.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu 
povrchu s výrobkem.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Ujistěte se, že jsou pigmenty dobře promíchány. Oil 
Refreshing Soap (Refresher) promíchejte s vlažnou vodou. – Pro klasické  olejované podlahy: 1:20 (250 
mýdla na 5 l vody). – Pro podlahy ošetřené UV olejem a olejované / voskované podlahy: 1:40 (125 ml 
mýdla na 5 l vody). Směšovací poměr se může měnit v závislosti na opotřebení. Podlahu vytřete 
mýdlovou vodou ve směru vláken dřeva. Doporučujeme najednou očistit plochu asi 10 m². Před 
použitím nechte dřevo asi 2 hodiny schnout. Pokud chcete dosáhnout lehkého lesku, suchou podlahu 
vyleštěte bílým kotoučem.

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte dva kbelíky: jeden na mýdlovou vodu a druhý na čistou vodu 
pro opláchnutí špinavého mopu. Podlahu vytřete ve směru vláken lehce vyždímaným mopem. Ihned 
potom mop nebo hadr ponořte do mýdlové vody, dobře jej vyždímejte a podlahu znovu vytřete ve 
směru vláken. Tímto způsobem bude podlaha vystavena vlhkosti jen po krátkou dobu.

Úprava

Doba schnutí

2 hod.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

0,97-1,02 g/mlHustota

7,5-9Hodnota pH

3 rokyTrvanlivost

+ 15-30°CTeplota nanášení

150-200 m²/LSpotřeba

Přírodní, Bílý a Extra BílýBarvy

Použijte mýdlovou vodu.Čištění nářadí

+10-30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

Skladování

1 L - 2.5 LBalení

Údržba a související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525Související výrobky

Mop nebo bavlněný hadr.Nářadí




