
Anvendelsesområde

Specialudviklet til træ, især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter 
anbefales det at afprøve produktet først på et mindre synligt sted. 

Anvendelse

Behandling Sprøjt direkte på pletområdet. Hold dåsen ca. 25 cm fra træoverfladen. Efter ca. 10-30 min. kan 
pletområdet skures med en børste eller lign. indtil pletten er opløst. Vask efter med lunken vand 
indtil alt snavs er fjernet fra træet. Afhængig af plettens karakter og beskaffenhed, skal behandlingen 
eventuelt gentages. Træet skal herefter genbehandles med den oprindelige overfladebehandling f.eks. 
sæbe, olie, osv. (ikke ludbehandling).

Tørretid

Tørretid 12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Pletfjerner

Fjerner effektivt pletter på alle træsorter

Trip Trap Pletfjerner til træ er en specielt udviklet pletfjerner til især alle bløde 
træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter an befales det at 
afprøve produktet på et mindre synligt sted. Pletfjerner fjerner effektivt pletter 
fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv.

Advarsel!
Forårsager alvorlig øjenirritation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt 
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning.

Fjerner pletter fra eks. kaffe, rødvin og fedt •	
Klar til brug•	
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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 Pletfjerner

Fjerner effektivt pletter på alle træsorter
Teknisk datablad
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Teknisk data

Deklaration <5% nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde 1.00-1.10 g/ml.

PH pH 10-11

Holdbarhed 3 år

Påføringstemperatur +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver Farveløs

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

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter Oprindelige overfladebehandling, fx olie eller sæbe
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