
Produktdatablad

Natural Wood Trärens
Flügger Natural Wood är produkter för vård och underhåll av naturträ
inomhus. Fräschar upp och skyddar på samma gång, samtidigt som träets
struktur och ådring förblir synlig.

Produktbeskrivning
Rengöringsmedel för naturträ. Tar bort fett, såpa, vax och smuts före
ytterligare behandling och underhåll.

Tar bort fett, såpa, vax och smuts

Förbereder effektivt underlaget före behandling

För inomhusbruk

Användning

Rengöring och grovrengöring av obehandlade, lutbehandlade, såpbehandlade, oljade eller lackerade ytor, t.ex. möbler,
bordsskivor och golv.
För alla träslag före behandling med lut, såpa, olja eller lack.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Ytan ska tåla vatten och alkalisk påverkan, pH 10,5.

Behandling

Blanda 1 del Flügger Natural Wood Cleaner med 20 delar varmt vatten, för lackerade ytor dock 1 del till 40 delar vatten.
Rengör ytan och låt den stå i 5 minuter före avtorkning med rent vatten.
Upprepa behandlingen om ytan är mycket smutsig.
Ytan måste vara helt torr före eventuell efterbehandling.

Applicering

Mopp, skurborste eller trasa.
Tvätta alltid i träets längsriktning. 
Rengjorda ytor behandlas med lut, såpa, olja eller lack.

Förventat resultat

Jämnt rengjort yta, fri från fett, såpa, vax och smuts.

OBS!

Flúgger Natural Wood Cleaner kan fräta på glas och angripa metaller. 
Täck därför noga mot stänk.



Produkttyp Rengöring

Densitet (kg/l) 1,04 kg/liter

pH 10,5

Blandningsförhållande Lackerade trägolv:      

1 del till 40 delar vatten

Oljade trägolv:      

1 del till 20 delar vatten

                           

Obehandlade eller såpbehandlade trägolv: 1 del till 20 delar vatten

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 250

[wetgoodTDSCoverageLong] 300

[wetgoodTDSCoverageShort] 200

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +15°C

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 4

Miljöinformation

Förvaring av obruten och bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Pensel-/rullapplicering: Skyddsglasögon
och handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp,
överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som
kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten
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