
Produktdatablad

Natural Wood Sæbeolie
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ.
Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning
forbliver synlig.

Egenskaber
Kombineret rengørings- og plejeprodukt til slidte, oliebehandlede trægulve.
Forener effektiv rengøring med pleje, idet sæbeolien tilfører gulvet en vis
mængde olie. Olien beskytter overfladen, samtidig med at træets varme
glød bevares. Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve, da
tidsintervallet mellem behandlinger med gulvolie forlænges.

Rengørings- og plejeprodukt

Beskytter overfladen

Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve

Anvendelse

Kan anvendes til alle træsorter.
Sæbeolie hvid anvendes til gulve der er olieret med hvid gulvolie.
Til nyolierede gulve anbefales vask med gulvsæbe.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast. 
Må ikke være lakeret eller malebehandlet.

Behandling

Støvsug gulvet. 
Fortynd Natural Wood Soapoil 1:20 med koldt vand - maks. 20°C. 
Er gulvene meget snavsede, slidte eller udpinte, kan mængden af sæbeolie øges.
Stærkt snavsede gulve rengøres med Flügger Natural Wood Cleaner og genopbygges med den oprindelige behandling.

Påføring

Ryst dunken før brug. 
Brug en gulvmoppe eller en let opvredet klud og vask ca. 10 m² ad gangen. 
Vask i træets længderetning og efterlad aldrig vand på gulvet efter vask.
Tør umiddelbart efter gulvet over med gulvmoppe eller opvredet klud.

Forventet resultat

Mættet og rengjort overflade.
Stærkt snavsede gulve rengøres med Natural Wood Wood Cleaner og genopbygges med den oprindelige behandling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Produkttype Imprægnering

Massefylde (kg/l) 1.01

Tørstof vægt (%) 18

Blandingsforhold 1:20 med vand

Indeholder Aqua

Alkyd resin

Trideceth-10

C10-13 Alkane/Cycloalkane

DryCoat

Ethylhexanol

Benzisothiazolinone

Methylisothiazolinone

Methylchloroisothiazolinone

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 180

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Fortynding Vand

Rengøring af værktøj m.v. Vand
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