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NATURAL SOAP
Efekt pielęgnacyjny
odporność

Delikatnie myje i konserwuje drewno. Wnika
głęboko w strukturę drewna. Zwiększa
wytrzymałość.

Do częstego mycia
czyszczenie

Delikatny produkt, szybki i łatwy w użyciu.
Idealny do podłóg, mebli, blatów kuchennych i paneli. Nadaje się do zabawek.

Do podstawowego mycia drewna
miękkiego
Do miękkich
gatunków drewna

Odpowiedni do podstawowej obróbki drewna miękkich gatunków (z drzew
iglastych), jeśli preferowane jest mydlone
wykończenie.

Certyfikat IBR
ekologiczny

Zapewnia przyjazne środowisko pracy
podczas aplikacji. Nie wpływa szkodliwie na
jakość powietrza we wnętrzach. Nie zawiera
substancji zapachowych ani konserwantów.

OPIS PRODUKTU
Natural Soap to produkt przeznaczony do mycia
i konserwacji olejowanych, woskowanych oraz
mydlonych powierzchni drewnianych. Delikatny,
wnikający w głąb drewna środek usuwa zabrudzenia
i zabezpiecza przed wysychaniem i pękaniem. Pozostawia mikroskopijną, oddychającą warstwę mydła,
która zwiększa odporność powierzchni i ułatwia jej

Informacja o wyrobie
Wydajność: 320-400 m2/L
Opakowanie: 250 ml, 1 L, 2..5 L + 5 L
Kolory: Naturalna, Biała & Szary

utrzymanie w czystości. Natural Soap posiada certyfikat IBR i nie zawiera substancji zapachowych ani
innych dodatków.
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Do mycia i konserwacji powierzchni z drewna olejowanego, woskowanego i mydlonego.

ing

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
Do bieżącego utrzymania podłóg w czystości należy wykorzystywać odkurzacz lub miotłę. Częstotliwość mycia podłogi zależy od
stopnia jej zabrudzenia. Na bardzo zanieczyszczonych powierzchniach można przed użyciem Natural Soap zastosować preparat
WOCA Intensive Wood Cleaner.

Konserwacja
Podłogi narażone na intensywną eksploatację można po oczyszczeniu za pomocą Intensive Wood Cleaner zakonserwować
preparatem WOCA Maintenance Oil lub WOCA Maintenance Gel.

Proporcje rozcieńczania
Codzienne czyszczenie: 1:40 (125 ml na 5 L wody).
Podstawowa obróbka za pomocą mydła: 1:10 (500 ml na 5 L
wody). Stosować raz dziennie przez trzy dni.
Uwaga
Stosować mopy/ścierki o wysokiej zawartości bawełny. Nie używać mopów/ścierek wykonanych wyłącznie z mikrofibry.

APLIKACJA
1

Pojemnik z Natural Soap starannie wstrząsnąć. Upewnić się,
że pigmenty dobrze się zmieszały.

2

Wymieszać 125 ml Natural Soap z 5 l zimnej wody.

3

Umyć powierzchnię roztworem za pomocą dobrze wyżętego mopa.

CZYSZCZENIE
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Dla najlepszego efektu zaleca się korzystanie z dwóch wiader – jednego z czystym roztworem myjącym, a drugiego
do wyżymania mopa.

