Box pielęgnacyjny WOCA
- do pielęgnacji olejowanych powierzchni

Preparing today for tomorrow

Tak pracuje się poprawnie..
Olejowane podłogi drewniane należy regularnie
pielęgnować - zwykle raz w roku w przypadku stref
mieszkalnych i kilkukrotnie w przypadku mocno
obciążonych podłóg w strefach obiektowych.
^1 Zmieszać 125 ml zmywacza z 5 l ciepłej wody,
zwilżyć powierzchnię i pozostawić na chwilę w celu
rozpuszczenia brudu. Następnie zebrać brud i
pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 8 godz.

(2 Starannie wstrząsnąć pojemnikiem.
Nanieść cienką warstewkę oleju pielęgnacyjnego
- jednorazowo na kilka m2.
(3 Intensywnie wmasowywać olej beżową lub białą
wkładką do momentu, aż powierzchnia stanie się
w pełni nasycona, a drewno uzyska swój pierwotny,
świeży wygląd.
(4 Na koniec przetrzeć podłogę szmatą chłonącą olej;

Wszystko w jednym pudełku...
- wszystko co jest potrzebne do zmywania i
odświeżania olejowanych podłóg

w razie potrzeby wypolerować do sucha polerką.
Na powierzchni nie może pozostawać olej.
W taki sam sposób zaolejować resztę powierzchni.
Regularne zmywanie
Mydło podłogowe idealnie nadaje się do zmywania
i pielęgnacji wszelkich olejowanych, woskowanych
lub mydlonych powierzchni.
Pojemnik z mydłem przed użyciem dobrze wymieszać.

Olej pielęgnacyjny jest stosowany do pierwszej pielęgnacji i
dalszych konserwacji olejowanych podłóg drewnianych. Mydło
podłogowe jest wytworzone z naturalnych tłuszczów roślinnych
bez dodatku substancji zapachowych lub rozpuszczalników.
Dzięki specjalnej recepturze mydło nie tylko oczyszcza
podłogę, lecz również zabezpiecza ją i pielęgnuje.

Zmieszać 125 ml mydła z 5 l ciepłej wody. Zalecamy
pracę z dwoma wiadrami: jedno do wody z mydłem,
drugie z wodą do płukania zmywaka.
Przetrzeć podłogę zmywakiem na kiju zmoczonym
w roztworze mydła. Wypłukać zmywak w czystej wodzie
i zebrać rozpuszczony brud.

Warianty
Box pielęgnacyjny jest dostępny w kolorze
naturalnym i białym.
Wskazówka bezpieczeństwa!
Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu
mogą ulec samozapaleniu.
Szmaty po wykorzystaniu należy spalić lub
namoczyć w wodzie i przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Box zawiera:
1 l Oleju pielęgnacyjnego 1 l
Intensywnego zmywacza 1 l
Mydła podłogowego 1
Wkładkę polerską 1 Szmatę
bawełnianą

