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WOCA Oil Refreshing Soap – virsmas tīrīšanas un kopšanas līdzeklis 
(apvienotā instrukcija baltajam, dubultbaltajam un bezkrāsainajam) 

 
 
Pielietošanas veids: Oil Refreshing Soap ir eļļas un ziepju maisījums, kas paredzēts eļļotas koka virsmu tīrīšanai un kopšanai. Šis līdzeklis apvieno 
efektīvu tīrīšanu ar vienlaicīgu atkārtotu ieeļļošanu. Virsmas atjaunošanas līdzeklis iesūcas kokā un izveido uz virsmas matētu aizsargājošu eļļas 
kārtiņu, nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumiem un ūdeni jau no pirmās dienas, pastiprina dabīgo koka toni.  
 
Oil Refreshing Soap ir pieejamas bezkrāsainas, baltas un dubultbaltas. Oil Refreshing Soap bezkrāsainais ir paredzēts bezkrāsainajām un 
tonētajām eļļotajām virsmām, Oil Refreshing Soap baltais ir paredzēts baltajām eļļotajām grīdām. 
 
Patēriņš: 150-200 m²/l. 
Instrumenti: kokvilnas drāna vai mops. 
 

 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Koka virsmai ir jābūt tīrai no putekļiem, tāpēc virsma ir kārtīgi jāizsūc ar putekļsūcēju. Lielākiem netīrumiem izmantot WOCA Intensive Wood 
Cleaner vai WOCA Wood Stain Remover tīrīšanas līdzekli. 

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

3. Atjaunošanas līdzekli, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa. 
4. Sajauciet atjaunošanas līdzekli ar siltu ūdeni: 

 Eļļotai grīdai 1:20 (250 ml līdzekļa uz 5 l ūdens); 

 UV-eļļotai vai vaskotai grīdai 1:40 (125 ml līdzekļa uz 5 l ūdens). 
5. Vienmēr ir ieteicams izmantot 2 spaiņus! Vienā spainī atjaunošanas līdzekļa un ūdens maisījums, bet otrā spainī jāielej tīrs ūdens lupatas vai 

mopa skalošanai. Iesakām apstrādāt ne lielākas platības par 10 m². 
6. Neatstājiet ūdeni uz koka grīdas uz ilgu laiku, lai izvairītos no koka deformācijas. 
7. Iemērciet WOCA mopu atjaunošanas līdzekļa maisījumā un ar kārtīgi izgrieztu mopu, gareniski pa koka šķiedru klājiet uz virsmas. Pēc tam 

skalojiet mopu otrā spainī.  
8. Atstājiet virsmu nožūt apmēram uz 2 stundām. 
9. Ja ir nepieciešams, lai virsmai ir neliels spīdums, pēc nožūšanas virsmu nopulējiet ar balto filci ar rokām vai izmantojot pulējamo mašīnu. 

 
Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: zem 5% nichtionische Tenside, Pyrithione sodium, benzisothiazolinone, zinc pyrithione. Blīvums: 0,97-1,02 g/ml. pH-vērtība: 7,5-9. 
Derīguma termiņš: 36 mēneši. Krāsa: bezkrāsains, balts, dubultbalts. Instrumentu tīrīšana: ar ūdeni un ziepēm. Uzglabāšana: +10-25°C. Uzglabāt 
bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. Iepakojums:  1l, 2,5l.  
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