
Anvendelsesområde

Velegnet til løbende rengøring og pleje af olierede og sæbebehandlede trægulve. Natursæben fås 
i specialversioner til forskellige træsorter: natur til mørke træsorter samt hvid og ekstra hvid til lyse 
træsorter. Natursæben er også ideel til grundbehandling af ludbehandlede trægulve. 

Anvendelse

Forberedelse Særligt snavsede pletter fjernes med Trip Trap Trærens.

Behandling Dunken omrystes før brug. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Til rengøring af 
træoverflader: Anvend 125 ml. sæbe til 5 liter vand. Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet 
eller ludbehandlet nåletræ: Anvend 1 liter sæbe til 10 liter vand. Vask gulvet 3 gange i løbet af de første 
2 dage med dette blandingsforhold. Vask gulvet i træets længderetning. Der kan med fordel benyttes 2 
spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der 
må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.

Bemærk Brug en moppe/klud med høj bomuldsindhold. Brug ikke mopper/klude som kun indeholder 
mikrofiber.

Tørretid

Tørretid 12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Natursæbe

Ideel til rengøring og vedligehold af 
trægulve

Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der hurtigt lukker træets 
porer og giver beskyttelse mod hård tilsmudsning og indtrængning af væsker. 
Natursæbe anvendes til rengøring og vedligeholdelse af alle former for 
trægulve samt til efterbehandling af trægulve og andre træoverflader, trapper 
m.v. – dog ikke til lakerede gulve, her anbefaler vi vores Vinyl- Laminat og 
Laksæbe. Varianten Natur anvendes typisk til mørke træsorter, og Hvid og Ekstra 
Hvid til lyse træsorter.

Effektiv rengøring og beskyttelse•	
Giver en smuds- og vandafvisende overflade•	
Skånsom mod indeklimaet•	
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Kontakt

Disse oplysninger er baseret på 
omfattende laboratorieprøver 
og praktisk erfaring. Eftersom de 
forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger uden for 
WOCA Denmarks kontrol, kan 
vi ikke garantere andet end 
produktets kvalitet. WOCA 
Denmark A/S fraskriver sig 
ethvert ansvar ved utilsigtet brug 
af og omgang med produktet. 
Produktet kan i princippet 
betragtes som halvfabrikata, 
da resultatet er afhængigt 
af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, 
temperatur, luftfugtighed, 
påføring m.m. WOCA Denmark 
A/S forbeholder sig retten til uden 
varsel at ændre produktet samt 
de opgivne data. Denne label/ 
produktbeskrivelse erstatter alle 
tidligere versioner. 

Trip Trap Natursæbe

Ideel til rengøring og vedligehold af 
trægulve
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Teknisk data

Deklaration 15 % eller derover, men under 30 % Sæbe. Det 
efterfølgende gælder kun for farver, under 5 % 
farvestoffer.

PH pH 10-11

Holdbarhed 3 år

Rækkeevne 320-400 m²/L

Farver Natur, Hvid, Ekstra Hvid

Blandingsforhold 125 ml til 5 L vand.

Rengøring af værktøj Med vand og sæbe

Opbevaring +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må 
ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. 
Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage .25, 1, 2.5, 5

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter Trærens, #551525
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