
Toepassingsgebied

Voor het reinigen en onderhouden van houtoppervlakken binnenshuis die met olie zijn behandeld.

Gebruik

Voorbereiden Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met WOCA Wood Stain Remover of WOCA Intensive 
Wood Cleaner.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandelen Schud de flacon krachtig voor gebruik.
Verstuif de Oil Refreshing Soap op het oppervlak.
Wrijf na met een pluisvrije katoenen doek.

Opmerking Gebruik doeken met een hoog katoengehalte. Gebruik geen doeken die alleen microvezel bevatten.

Droogtijden

Oil Refreshing Soap Spray

Reinigt en versterkt de olielaag

Oil Refreshing Soap wordt gebruikt voor het regelmatig reinigen en 
onderhouden van geoliede houtoppervlakken. Oil Refreshing Soap combineert 
een efficiënte reiniging met opnieuw oliën, aangezien extra olie in het 
oppervlak dringt en een beschermende matte laag op het oppervlak vormt. 
De natuurlijke variant wordt gebruikt voor natuurlijk geoliede en gekleurde 
geoliede houtoppervlakken en de witte variant voor wit geoliede houten 
houtoppervlakken.

Zorgt vanaf de eerste dag voor maximale vuil- en waterbestendigheid•	
Verbetert de natuurlijke houtkleur•	
Reinigt en onderhoudt zacht•	
Laat een matte, beschermende oliefilm op het houtoppervlak achter•	
Voor regelmatige reiniging•	
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Contact_Label

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal 
geen invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, 
de aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark 
A/S behoudt zich het recht 
voor om het product evenals 
de verstrekte informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen. Onderhavig label/ 
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.
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Technische gegevens

Samenstelling Minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve 
stoffen, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, 
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, Pyrithione sodium, 
BENZISOTHIAZOLINONE.

Dichtheid 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde pH 7-8

Duurzaamheid 2 jaar

Kleuren Natural and White

Bewaren +10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

VOS Max: 80 g/l

Verpakking 0,75 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525A
Wood Stain Remover, #551541A
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