
Anvendelsesområde

Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede trægulve. Varianten Natur anvendes 
typisk til naturolierede trægulve eller gulve behandlet med farvepigmenteret olie. Varianten Hvid 
anvendes typisk til hvidolierede trægulve. 

Anvendelse

Forberedelse Træet skal være tørt og støvfri.

Behandling Dunken rystes grundigt før brug. Oliesæbe blandes med varmt vand 1:20 (250 ml. sæbe til 5 liter vand). 
Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af slitage. Vask med en let 
opvredet gulvklud eller moppe i træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres gulvet efter med 
en opvredet gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 spande, en med 
Oliesæbe og en med skyllevand. Det anbefales, at der vaskes på et område af ca. 10 m² ad gangen. 
Derved undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode. Lad træet tørre i ca. 2 timer før det 
tages i brug.

Tørretid

Tørretid 12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Oliesæbe

Skånsom rengøring af oliebehandlede 
trægulve

Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede 
trægulve. Varianten Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve og Hvid 
anvendes typisk til hvidolierede trægulve. Oliesæbe kombinerer effektiv 
rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie som 
trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets 
overflade.

ADVARSEL!
Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan 

Tilfører trægulvet plejende olie •	
Bevarer træets glød og naturlige udseende•	
Danner en silkemat og beskyttende overflade •	
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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 Oliesæbe

Skånsom rengøring af oliebehandlede 
trægulve
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Teknisk data

Deklaration under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, farvestoffer, 
BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium.

Massefylde 1.00-1.10 g/ml.

PH pH 7-8

Holdbarhed 3 år

Rækkeevne 150-200 m²/L

Farver Natur, Hvid

Rengøring af værktøj Med vand og sæbe

Opbevaring +10-25°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

Vedligehold og følgeprodukter
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