
Plejegel
Genopfrisker olierede overflader

Trip Trap Plejegel anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede indendørs
træoverflader og gulve. Olien tørrer hurtigt og giver en flot vand- og
smudsafvisende overflade.Plejegel er velegnet til møbler, køkkenborde, gulve
samt andre indendørs træoverflader. Den kan med fordel også anvendes til
fabriksolierede/UV-olierede overflader.

Plejer og beskytter oliebehandlede overflader
Egnet til kontakt med fødevarer
Nem at dosere, påføre og arbejde med
Simpel påføring både manuelt eller med maskine

Anvendelsesområde Til pleje og vedligeholdelse af olieret træ i alle træsorter. Kun til indendørs
brug.

Anvendelse Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som gel har en temperatur på min. 15°C, dog helst
omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i
rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen rengøres grundigt i
Trip Trap Intensiv Trærens blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes
efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min.
8 timer ved 20°C.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af
overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

I tilfælde af trærejsning vil det være en fordel at slibe træet let med fint
sandpapir eller lakslibepad (fjern al slibestøv fra overfladen).Kom en
passende mængde gel på en rød/hvid Trip Trap Håndskrubber og fordel den i
et jævnt, tyndt lag på overfladen. Fortsæt poleringen til træet virker mættet,
og overfladen fremtræder ensartet. Det anbefales at arbejde i mindre
områder ad gangen, da gelen tørrer hurtigt. Ved større arealer (gulve over 10
m²) kan en polermaskine med fordel anvendes. Tør omgående den polerede
overflade efter med en ren, tør og fnugfri bomuldsklud. Ved maskinel
forarbejdning foretages slutpolering med bomuldsklude under
polermaskinen. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være
overskydende gel tilbage. Hvis træet efter 4-6 timer ikke virker helt mættet,
kan der med fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end ved første
behandling, men efter samme fremgangsmåde. Vent 4-6 timer inden
overfladen tages i brug og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de
næste 2-3 døgn.
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Tørretid 8-10 timer ved 20°CTørretid:

4-6 timer ved 20°CLet anvendelse:

Den olierede overflade bør ikke udsættes for vand de første 2-3
dage, da dette kan give skjolder og misfarvet udseende. Fugtigheden i træet
bør maks. være 18%. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden.
Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Vi anbefaler:

3 dage ved 20°C.Gennemhærdet:

Teknisk data 0.90-0.95 g/ml.Massefylde:

3 årHoldbarhed:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.Påføringstemperatur:

Natur, HvidFarver:

Med terpentinRengøring af værktøj:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes
for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og
køligt om sommeren.

Opbevaring:

.2Emballage:

20-25 Sek. DIN Cup 4Viskositet:

Vedligehold og
følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring: Til den daglige rengøring anvendes Trip Trap Natursæbe eller Trip
Trap Natursæbe Spray. Gulve kan med fordel plejes med Trip Trap Oliesæbe
hver 2-6 uge eller efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark
A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af
konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed,
påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre
produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere
versioner.
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