Tak pracuje się poprawnie...
Mydło podłogowe WOCA
oczyszczanie zachowawcze powierzchni olejowanych,
.
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woskowanych lub mydlonych

Narzędzia
2 wiadra z tworzywa, zmywak
sznurkowy na kiju. Pochłaniacz lub
zmywak składany z wyciskaczem.
Narzędzia czyścid wodą.

Mydło podłogowe wytworzone jest z naturalnych

3.

Delikatnie zwilżyd świeżym roztworem mydła

tłuszczów roślinnych bez substancji zapachowych, czy

i pozostawid do wyschnięcia. Nie przecierad czystą wodą! Nie

też rozpuszczalników.

pozostawiad żadnych kałuż!

Receptura sprawia, iż mydło nie tylko oczyszcza podłogę ale
również delikatnie ją natłuszcza, zapewniając dodatkową ochronę.

Rada: Mocne zabrudzenia można przetrzed białą wkładką z

Do jasnych gatunków drewna lub olejowanych na biało polecamy

niewielką ilością wody z mydłem, natomiast na uporczywe plamy

mydło białe, natomiast do ciemnych - naturalne. Mydło podłogowe

stosowad Odplamiacz lub Intensywny zmywacz.

można stosowad do wszystkich znanych systemów olejowania.
1.

Pojemnik z mydłem przed użyciem dobrze

wymieszad.
2.

Zmieszad 125 ml mydła z 5 l ciepłej wody. Zalecamy

pracę z dwoma wiadrami: jedno do roztworu mydła a drugie z wodą
do płukania zmywaka. Przetrzed podłogę zmywakiem na kiju
zmoczonym w roztworze mydła, następnie zebrad rozpuszczony
brud i wypłukad zmywak w czystej wodzie.

Mydło podłogowe WOCA
- do mycia olejowanych, woskowanych lub
mydlonych powierzchni drewnianych

- Do zmywania i pielęgnacji wszelkich podłóg z drewna
- Do gruntowania podłóg z miękkiego drewna
- Nadaje się do zabawek dla dzieci
- Zalecany od strony

Produkt info
Opakowanie:
Wydajnośd:
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320-400

i
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I

m2/l.

Dostępne: naturalne i białe

Zastosowanie
Mydło podłogowe stosuje się do regularnego zmywania i ochrony
wszelkich podłóg drewnianych. Mydło naturalne jest przeznaczone do

Obróbka
Zmywak na kiju lub szmata.

ciemniejszych gatunków drewna, zaś białe - do podłóg olejowanych na

Obróbka dodatkowa

biało. Mydło nadaje się również do gruntowania podłóg ługowanych.

Nie jest wymagana.

Rezultat
Mycie mydłem usuwa brud i wytwarza jednocześnie warstwę ochronną na
powierzchni drewna.
Działanie mydła podłogowego jest jednocześnie czyszczące i pielęgnujące.
Te właściwości sprawiają, że można je stosowad do gruntowania podłóg
sosnowych, jeśli zamiast olejowania preferuje się obróbkę mydłem.

Zmywanie i pielęgnacja
Po każdym zmyciu usuwany jest brud i powstaje nowa warstwa
ochronna.

