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Sæbebehandlet træ
Aluminium  Oilskin  Linoleum 

Læderlook Glasfiber
Gummi  Plastik  Marmor

Granit  Læder
Nonwood  Oliebehandlet træ

Nappa Beton Lak
Travertin  Ubehandlet træ
Gore-tex Terrazzo Natursten

Polyrattan Vinyl
Metal  Mosaik  Skifer
Komposit  Nylon

www.denwax.com

forhandler:

DENWAX CARE 
Kan aktiverer emnets farve. ( hvis emnet er gennemfarvet )
Gør læderet blødt og smidigt. 
Forlænger emnets levetid betydeligt. 
Imprægnere mod vand og skjolder. 
Beskytter effektivt mod “saltrander” på fodtøjet. 
Kræver normal ikke efterpolering.
Fedter ikke, lugter ikke og smitter ikke af. 
Tørre ikke ud i emballagen.
Kan holde konsistensen ned til -21* .
Er bedst at bruge ved stuetemperatur ca. 20*.

DENWAX CLEAN 
Er en meget koncentreret sæbe som sikre en effektiv ridsefri 
afrensning for fedt, skidt, pletter, sværte, støv, snavs og vejsalt. 
Indeholder ikke optisk hvidt, eller slibemiddel. Råsæben vi bruger, 
har både Svane og Astma- Allergi mærket.
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Danske håndlavede naturprodukter

http://www.denwax.com
http://www.denwax.com


BRUGSANVISNING
DENWAX CLEAN er et dansk håndlavet renseprodukt, som består af 
85% ren råsæbe og vand. Bruges til rensning af læder, vinyl, gummi, 
ubehandlet træ, marmor, oilskin, plastik, læderlook, lak, beton, granit, 
skifer, terrazzo, metal, nonwood, nappa og natursten. Det kan også 
anvendes, som sæbebehandling på ubehandlet træ.

DENWAX CLEAN er et uovertruffet rensemiddel, der renser effektiv 
uden at ridse. Råsæben vi bruger, har både Svane og Astma- Allergi 
mærket.

Den medfølgende svamp under låget, røres rundt i DENWAX CLEAN 
uden brug af vand 4-6 gange, hvorefter svampen påføres emnet. Skyl 
gerne svampen op undervejs, for at fjerne skidt og snavs. Efter brug 
gøres svampen ren under varmt vand. Når den er helt tør, kan den 
lægges tilbage i bøtten. Vær opmærksom på at lyse farver godt kan 
blive lidt mørkere. Ved tvivl om DENWAX CLEAN kan bruges, påfør 
da altid i første omgang på et ikke synligt sted for afprøvning. 

DENWAX CLEAN indeholder ikke optisk hvidt, eller slibemiddel.

DENWAX CLEAN må ikke bruges på alcantara, ruskind, stof og 
nubuck. OBS: Ren lys anilinlæder (ubehandlet læder) kan godt blive 
en tone mørkere.
DENWAX CLEAN er bedst at bruge ved stuetemperatur, ca. 20*. 
eller der under, står den for varmt, bliver den nemt flydende.
                                                      

BRUGSANVISNING
DENWAX CARE er et dansk håndlavet naturprodukt som består af 
jojobaolie, lanolin og bivoks. Bruges til, pleje, beskyttelse, vedligeholdelse  
og imprægnering af læder, vinyl, gummi, (ubehandlet, voksbehandlet, 
sæbebehandlet og oliebehandlet træ), marmor, nappa, plastik, metal, 
aluminium, linolium, terrazzo, granit, skifer, natursten, travertin, gore-tex, 
lak, læderlook, nonwood, polyrattan og oilskin. OBS vinyl, lak, linolium    
og højglans skal efterpoleres med en tør klud et par minutter efter 
behandlingen.
 
DENWAX CARE tørrer normalt på under 2 minutter og bør ikke påføres i 
direkte sol. Efterpolering er normalt helt overflødig. DENWAX CARE 
beskytter også imod SALTRANDER på fodtøj, så skosværte og silikone er 
overflødig. Det er også effektiv, som potevoks i den kolde tid.

Den medfølgende svamp under låget stryges få gange i bøtten, hvorefter 
svampen tørres af på kanten af bøtten. Den kan være hårdt i konsistensen, 
da det er en voks. Ved tvivl om DENWAX CARE kan bruges, påfør da altid     
i første omgang på et ikke synligt sted for afprøvning. Fedter det, er der  
brugt for meget, så afstem mængden inden der påføres på hele emnet. 
(OBS vær opmærksom på at lyse farver godt kan blive lidt mørkere, da 
DENWAX CARE trækker farverne frem, hvis emnet er gennemfarvet. )            

DENWAX CARE må ikke bruges på alcantara, ruskind, stof og nubuck.
OBS. Ren lys anilinlæder (ubehandlet læder) kan godt blive en tone 
mørkere. DENWAX CARE er bedst at bruge ved stuetemperatur ca. 20*.

200 ML. / 300 ML. / 500 ML. / 650 ML.
6.76 OZ. / 10.14 OZ. / 16.90 OZ. / 21.98 OZ.
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