
Anvendelsesområde

Anvendes til grundafrensning af olierede træoverflader indendørs. Trærens er også velegnet til 
afrensning inden behandling med lud, olie eller sæbe. 

Anvendelse

Behandling Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 
L varmt vand. Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bedste resultat ved at lade 
trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt 
kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine. Gentag behandlingen, hvis overfladen er 
meget beskidt. Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

Bemærk Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Tørretid

Tørretid 8-10 timer ved 20°C

Trip Trap Trærens

Grundrengøring af indendørs træ 

Til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader 
samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning 
af ubehandlede trælofter, paneler m.v. Trærens efterlader olierede overflader 
uden beskyttelse, og  efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

ADVARSEL!
Forårsager alvorlig øjenirritation. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til 
alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Fjerner effektivt smuds- og snavs•	
Klargør overfladen til efterfølgende behandling•	
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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 Trærens

Grundrengøring af indendørs træ 
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Teknisk data

Deklaration Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske 
overfladeaktive stoffer.

Massefylde 1.00-1.10 g/ml.

PH pH 10-11

Holdbarhed 3 år

Rækkeevne 200-300 m²/L

Farver Farveløs

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

Vedligehold og følgeprodukter
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com


