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Technický údajový list

Oil Refreshing Soap (Refresher) slouží k pravidelnému čištění a údržbě
naolejovaných dřevěných povrchů. 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. Přírodní varianta se používá
pro přírodní olejované a barevně olejované povrchy a bílá varianta pro bílé
olejované dřevěné povrchy. 

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

• Zvýrazňuje přirozené zabarvení dřeva
• Jemně čistí a udržuje
• Na povrchu dřeva zanechává ochranný, matný olejový film
• Pro pravidelné čištění

Oblast použití
Pro čištění a údržbu vnitřních dřevěných povrchů ošetřených olejem.

Použití
Příprava

Úprava

Odolné skvrny lze vyčistit WOCA Wood Stain Remover (Odstraňovačem skvrn) nebo WOCA Intensive 
Wood Cleaner (Intenzivním čističem).
Nikdy nezapomeňte nejdříve otestovat výrobek na malé ploše, abyste tak zkontrolovali jeho reakci na 
dřevěný povrch.

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

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

Doba schnutí



ProdName
FrontProd
ProdName
FrontProd

Technical_Data_Sheet_Label
15.1.2018 – p. 2/2

Available_pot_sizes_label

Oil Refreshing Soap

Oživující a čistící přírodní prostředek na
dřevo (připraven k použití)

18.02.2020 – p. 2/2

Technický údajový list

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

1,05Hustota

7,5-8,0Hodnota pH

3 rokyTrvanlivost

Přírodní a bílýBarvy

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

Skladování

Max: 80 g/lTOL

0,75 LBalení

Údržba a související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A
Wood Stain Remover (Odstraňovač skvrn), #551541A

Související výrobky

Bavlněný hadrNářadí




