
 
 

Produkts ražots Dānijā! 
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Rīga, A Čaka iela 107 K2 
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Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 
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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

WOCA Natural Soap – dabīgas ziepes  
(apvienotā instrukcija baltajām, pelēkajām un bezkrāsainajām ziepēm) 

 
Pielietošanas veids: Natural Soap ir īpaši izstrādātas, kvalitatīvas ziepes, kas ir piemērotas eļļotām, vaskotām virsmām un virsmām, kas ir 
apstrādātas ar ziepēm, piemēram, grīdām, mēbelēm, galda virsmām, paneļiem. Ziepes iesūcas kokā, likvidē netīrumus, piesātina poras un pasargā to 
no izžūšanas un plaisām. Ziepes veido mikroskopisku, elpojošu ziepju kārtiņu, kas palielina pretestību un tādējādi ļaujot vienkāršāk un ērtāk saglabāt 
virsmu tīru. Ziepēm nav smaržas un konservantu. Produkts paredzēts lietošanai iekštelpās. Natural Soap piemīt mitrinošs efekts. Ar tām var veikt koka 
pirmo pamata apstrādi kā arī regulāri kopt ikdienā. 
 
Natural Soap: ziepes ir pieejamas baltas, pelēkas un bezkrāsainas.  
 
Sertifikāts: Certifikat IBR, Dānijas iekštelpu klimata etiķete. 
Instrumenti: kokvilnas drāna vai mops. 
Patēriņš: gatavs maisījums apmēram uz 320-400 m²/l. 
Jaukšanas proporcijas: 125 ml ziepju uz  5 l auksta ūdens. 
 
Nepieciešamie instrumenti: 2 spaiņi un augstas kvalitātes WOCA mops vai grīdas lupata. 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Pirms produkta izmantošanas virsmai ir jābūt tīrai, un sausai. Nepieciešamības gadījumā virsmu izsūkt ar putekļusūcēju vai noslaucīt ar 
slotu. Ļoti netīras virsmas, pirms to apstrādes ar Natural Soap, var nomazgāt ar WOCA Intensive Wood Cleaner tīrīšanas līdzekli. 

2. Pirms produkta izmantošanas, iesakām, produkta testēšanu mazāk redzamā vietā, lai pārliecinātos par produkta saderību ar apstrādāto 
virsmu. 

3. Ziepes, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa. Īpaši kārtīgi jāizmaisa baltās un pelēkās ziepes. Jāpārliecinās, ka produkts ir pilnīgi izmaisījies. 
4. Virsmas pirmapstrādei ziepes ir jāsajauc ar ūdeni attiecībā 1:10 (1 l uz 10 l ūdens) un apstrādā vismaz trīs reizes divu dienu laikā. 
5. Ikdienas kopšanai - sajaukt 125 ml ziepes ar 5 l ūdens un nomazgājiet virsmu ar mopu vai grīdas lupatu. 
6. Iesakām izmantot divus spaiņus: vienā spainī ziepjainais ūdens, bet otrā spainī jāielej tīrs ūdens netīrās lupatas skalošanai. Koka virsmas 

tīrīšanai izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu!  
7. Lai izšķīdinātu netīrumus, ziepjūdeni, uz īsu brīdi, jāatstāj uz virsmas.  
8. Pēc tam, netīro ziepjūdeni no virsmas kārtīgi jānovāc ar labi izgrieztu mopu vai lupatu. Netīro mopu vai lupatu jāskalo spainī ar skalojamo 

ūdeni.  
9. Vienmēr pārslaukiet virsmu ar ziepjūdenī samērcētu un kārtīgi izgrieztu mopu, lai izveidotu dabīgo ziepju aizsargkārtiņu. 
10. Ieteikums: nelietojiet 100% mikrošķiedru. 

 
Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: 15-30% ziepes – kokosriektu un sojas tauki, pigments. Derīguma termiņš: 36 mēneši. Krāsa: bezkrāsains, pelēks un balts. Instrumentu 
tīrīšana: ar ūdeni un ziepēm. Uzglabāšana: +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, 
tiešos saulesstaros, salā. Migrācijas tests: EN 71-3 
 
Iepakojums:  1l, 2,5l, 5l.  
 
 
 
 
 

mailto:info@abschliff.lv
http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676

	Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs



