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Super Ontvlekker is een doeltreffend oplosmiddel voor vet, bloed, koffie, thee,
enz. Mag worden gebruikt op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of
in de was gezette binnenoppervlakken. Super Ontvlekker is op basis van zeep
en werd speciaal ontwikkeld voor gebruik binnenshuis om vlekken te
verwijderen uit geoliede houtoppervlakken.
• Verwijdert vlekken van houten oppervlakken, bv. koffie en rode wijn
• Verstuifbaar

Toepassingsgebied
Mag worden gebruikt op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of in de was gezette
binnenoppervlakken.

Gebruik
Voorbereiden

Alvorens Super Ontvlekker te gebruiken, is het aanbevolen om een kleine test uit te voeren op een nietzichtbare plaats op de vloer om u ervan te vergewissen dat het product geen ongewenste reacties
teweegbrengt.

Behandelen

Verstuif Super Ontvlekker rechtstreeks uit de fles gelijkmatig op de vlek. Laat de Super Ontvlekker 10 à
20 min. inwerken om de vlek op te lossen. Schrob nu lichtjes met een borstel tot de vlek opgelost is.
Wrijf met een in lauw water uitgewrongen doek. Herhaal de bewerking indien nodig. Wanneer de
vloer volledig droog is, kan de oorspronkelijke oppervlaktebehandeling worden aangebracht, bvb.
olie, was of zeep, om de oppervlaktebescherming te herstellen.

Droogtijden
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Technische gegevens

Contact

Dichtheid

1-1,04

PH-waarde

10-11

Kleuren

Kleurloos

Bewaren

Veilig opslaan, Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Verpakking

Spuitbus van 250 ml

Onderhoud en bijbehorende producten
Gerelateerde producten Olie, was of zeep
Gereedschap
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Borstel
Doek

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

