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til vedligeholdelse
af trægulve

5026 0199

Hvilket WOCA produkt
GULVOVERFLADE

LAKERET gulv
Vinyl og laminat gulv

ALMINDELIG
RENGØRING
WOCA
Mild Laksæbe
Varenr.: 1000007643

Fortyndes: 5ml sæbe pr 1l vand

REGELMÆSSIG
VEDLIGEHOLDELSE
er absolut nødvendigt for at
holde trægulvene i god og flot
stand mange år frem.
Velplejede overflader resulterer også i hurtig og nem
rengøring og vedligeholdelse.
				

OLIERET gulv

WOCA
Mild Natursæbe
Varenr.: 1000007628

Fortyndes: 5ml sæbe pr 1l vand

SÆBEBEHANDLET
gulv

WOCA
Mild Natursæbe
Varenr.: 1000007628

Fortyndes: 5ml sæbe pr 1l vand

WOCA

Wocas mission er at holde
overflader rene og pæne længst
muligt, samtidigt med at der er
respekt for miljøet. Der bliver
arbejdet med innovation til at
anvende den seneste teknologi
til systemerne, i overfladebehandling, rengøring og pleje.

Trægulv stærkt
udtørret og ridset
efter forkert sæbe
valg..
- genskab gløden
med Woca
Se film
https://player.vimeo.com/
video/346089665

anvendes på TRÆGULVET?
REGELMÆSIG
OPFRISKNING

Kræver ikke regelmæssig
opfriskning.

ÅRLIG PLEJE OG VEDLIGEHOLD

1:

Afrens med WOCA Trærens

Varenr.: 163066

Fortyndes 25 ml pr 1l vand
2:

Påfør WOCA Vinyl, laminat og lakpleje

Varenr.: 1000010683

Anvendes koncentreret.
Vådt i vådt, i træets længde retning
Obs! Påføres i et tyndt lag. Tørretid: 2 timer

Woca mild oliesæbe
Fortyndes: 5 ml pr 1l

1:

Afrens med WOCA Trærens

Varenr.: 163066

Fortyndes 25 ml pr 1l vand

Anvendes ved hver
4. vask - eller hvis træet ser
trist ud.

2:

Kræver ikke regelmæssig
opfriskning, da dette sker
ved regelmæssig vask med
Natursæbe.

1:

Påfør WOCA Oliepleje med uldpad

Varenr.: 1000010723

Anvendes koncentreret.
Vådt i vådt, i træets længde retning

Opfrisk gulvet med Woca mild natursæbe

Varenr.: 1000007628

Fortyndes 10ml pr. 1l vand

OBS!

PROBLEMLØSER
Trærens klar til brug til at
fjerne sorte streger på
gulvet. Der skal efterfølgende efterbehandles med
olie eller sæbe.
Varenr.: 1000011280

VÅDT I VÅDT
Gør trælængden færdig. For at undgå
overgange, skal produkterne påføres vådt
i vådt.
Vådt i vådt betyder at man stryger produktet sammen inden det når at sætte sig
(tørre op).

Ved stærk trafikerede
gulve, fx. lufthavne, kroer
og hoteller, anbefales der at
pleje med
WOCA commercial oil
2-4 gange årligt.
Varenr.: 1000010101

Padholder, Trip Trap

Padholder med drejeligt hoved til effektiv rengøring. Tilhørende skaft 160360.

Polerpad, Trip Trap, uld

Til påføring og polering af olie og plejeprodukter på træoverflader.

Skurefiber, 3M Scotch-Brite

Anvendes til at skure kanter, mindre mærker og pletter fra gulve. Skurefiberen er fleksibel og tilpasser sig
ujævne overflader. Er holdbar og nem at vaske efter brug.

Trærens, klar-til-brug, Trip Trap

Trærens er et specielt udviklet produkt, til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige skjoler og pletter. F.eks. fra blomsterkrukker. Kan anvendes på alt træ. Klar til
brug. Effektivt til den hurtige afrensning på mindre områder. Forbedrer resultatet af efterfølgende behandling.

Trærens, Trip Trap

Trærens er et specielt udviklet produkt, til afrensning af større lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede
træoverflader samt til særligt genstridige skjoler og pletter. F.eks. fra blomsterkrukker. Kan anvendes på alt træ.
Forbedrer resultatet af efterfølgende behandling.

Laksæbe, Mild, WOCA Denmark

Lakerede trægulve, trapper og møbler vil nyde godt af rengøring og pleje med den svanemærkede Mild
Laksæbe. Den effektive sæbe efterlader ingen sæbefilm på overfladen og er derfor perfekt til overflader,
som skal vaskes ofte. Sæben kan med fordel også anvendes til malede overflader, klinker, laminat, vinyl eller
lignende.

Natursæbe, Mild, WOCA Denmark

Vedligehold dine sæbe- eller oliebehandlede trægulve, trapper og møbler med den svanemærkede Mild
Natursæbe, som rengør og plejer træet i én behandling og beskytter effektivt mod snavs og væsker. Sæben er
desuden ideel til decideret grundbehandling af ubehandlet træ samt til efterbehandling af overflader inden brug
– dog ikke lakerede træoverflader.

Oliesæbe, Mild, WOCA Denmark

Rengør, plej og vedligehold dit oliebehandlede trægulv med ét og samme produkt, nemlig den svanemærkede
Mild Oliesæbe. Sæben udmærker sig ved, at den ikke kun vasker, men også tilfører lidt ekstra olie til overfladen, som trænger ned i træet og øger den beskyttende effekt.

Oliepleje, Natur, Trip Trap

Trip Trap Oliepleje anvendes til regelmæssig opfriskning og pleje af alle oliebehandlede trægulve. Behandlingen
foretages nemt og problemfrit uden brug af polermaskiner.

Vinyl, Laminat og Lakpleje, Trip Trap

“Trip Trap Vinyl, Laminat og Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede og laminerede overflader.
Vinyl, Laminat og Lakpleje styrker overfladen, idet den beskytter mod slitage og ridser og derved forlænger
overfladen - og gulvets – levetid. Plejer og opfrisker lakerede og laminerede gulve.

Plejeolie, WOCA Denmark, Commercial Oil 1902

WOCA Commercial Oil anvendes til stærkt trafikerede områder, hvor der er brug for en dybdegående rengøring
og oliering af træet på én gang. Olien er hurtigtørrende og derfor ideel til f.eks. lufthavne, togstationer og offentlige områder, hvor der ikke er mulighed for at lukke området i længere tid. Commercial Oil renser træet i dybden og efterlader overfladen vandafvisende og plejet. Hurtigtørrende plejeolie til alle typer trægulve, indendørs.

Varenumre

Størrelser

1000011824

235x100 mm

1000011277

250x115 mm

166450

254x25x117
mm

1000011280

750 ml

163066

2,5 l

1000007643

2,5 l

1000007628

2,5 l

1000007642

2,5 l

1000010723

2,5 l

1000010683

1l

1000010101

5l

Se hele sortimentet på online.abena.dk
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