
Toepassingsgebied

Voor het reinigen en onderhouden van geoliede, met hardwax behandelde en gezeepte 
houtoppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden Het dagelijkse reinigen moet met een stofzuiger of bezem worden uitgevoerd. De frequentie van het 
reinigen van de vloer is afhankelijk van de slijtage van de vloer. Zeer vuile vloeren kunnen eerst met 
WOCA Intensive Wood Cleaner worden gereinigd voordat Natural Soap wordt gebruikt.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandeling Natural Soap wordt voor gebruik zorgvuldig geschud. Zorg dat de pigmenten goed gemengd zijn. 125 
ml Natural Soap wordt gemengd in 5 L koud water. Reinig het oppervlak met een goed uitgewrongen 
dweil.

Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de 
vuile dweil uit te spoelen. Reinig de vloer met weinig water - laat het zeepwater even op de vloer 
liggen om vuil op te lossen. Verwijder het vuile zeepwater met een goed uitgewrongen dweil of doek 
en spoel deze uit in de emmer met schoon water. Neem het oppervlak altijd schoon af met zeepwater 
en een goed uitgewrongen dweil of doek om de beschermende zeepfilm te herstellen.

Opmerking Geen 100% microvezel gebruiken. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater 
en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Zie technische specificaties voor meer 
informatie.

Droogtijden

Natural Soap

Reinigt, voedt en beschermt geolied hout

Reinig en onderhoud geolied, met hardwax behandeld en ingezeept hout met 
Natural Soap. Deze milde, doordringende zeep verwijdert vuil en voorkomt dat 
het hout uitdroogt en barst. Het laat een microscopisch, ademende zeeplaag 
achter op het oppervlak, die de weerstand van het oppervlak maximaliseert en 
het makkelijker schoon te houden maakt. Natural Soap is voorzien van het label 
voor binnenklimaat en bevat geen parfum en additieven.

Voedend effect•	
Voor de basisbehandeling van naaldhout•	
Ideaal voor vloeren, meubels, tafelbladen en panelen•	
Voor regelmatige reiniging•	
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Contact

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal 
geen invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, 
de aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark 
A/S behoudt zich het recht 
voor om het product evenals 
de verstrekte informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen. Onderhavig label/ 
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Natural Soap

Reinigt, voedt en beschermt geolied hout
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Technische gegevens

Samenstelling 15 % of meer, maar minder dan 30 %: Zeep. Het volgende 
is alleen van toepassing op kleuren, minder dan 5 % 
kleurstoffen.

PH-waarde pH 10-11

Houdbaarheid 3 jaar

Verwerkingstemperatuur 10-25

Verbruik 320-400 m²/L

Kleuren Naturel, Wit, Extra Wit

Mengverhouding 125 ml op 5 L water.

Reiniging gereedschap Gebruik water en zeep

Bewaren +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking 1, 2.5, 5

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensifreiniger
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com


