
 
 

Produkts ražots Dānijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

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

WOCA Intensive Wood Cleaner – intensīvais tīrīšānas līdzeklis ģenerālai tīrīšanai 
 
 
Pielietošanas veids: Intensive Wood Cleaner ir īpaši izstrādāts, augstas iedarbības intensīvais tīrīšanas līdzeklis, kas ir piemērots visu koka virsmu 
tīrīšanai un attaukošanai iekštelpās, piemēram, mēbelēm, grīdām, virtuves darba virsmām, neapstrādātam, kā arī eļļotam un lakotam kokam. Līdzekli 
izmanto ģenerālajai tīrīšanai, īpaši lielu pleķu vai netīrumu noņemšanai. Intensive Wood Cleaner izmanto arī pirms koka virsmas eļļošanas, lakošanas 
vai apstrādes ar ziepēm. Piemērots visiem koku veidiem. Produkts nav piemērots ikdienas kopšanai. 
 
Sertifikāts: Certifikat IBR, Dānijas iekštelpu klimata etiķete. 
Patēriņš: 200-300 m²/l atkarībā no koka un virsmas. 
Jaukšanas proporcijas: 1:20 - 1:40, atkarībā no virsmas netīrības pakāpes un virsmas. 
Instrumenti: kokvilnas drāna vai mops. 
 

 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

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

2. Sajauciet atjaunošanas līdzekli ar siltu ūdeni: 
a. neapstrādāts, ar ziepēm apstrādāts, eļļots koks: 125 ml līdzekļa un 2,5l silta ūdens. 
b. lakots, krāsots koks:  125 ml līdzekļa un 5l silta ūdens. 

3. Labākam rezultātam: iesakām izmantot divus spaņus: vienā spainī ziepjainais ūdens, bet otrā spainī jāielej tīrs ūdens netīrās lupatas 
skalošanai. Koka virsmas tīrīšanai izmantot pēc iespējas mazāku ūdens daudzumu!  

4. Neapstrādāta koka tīrīšana:  
  a. izmantot Intensive Wood Cleaner kā ikdienas kopšanā.  
  b. virsmu nomazgāt ar labi izspiestu lupatu vai mopu. Ļoti netīrām virsmām procedūru atkārtot. 
  c. pirms turpmākās apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt.  

5. Eļļotas virsmas un ar ziepēm apstrādātas virsmas:  
  a. izmantot Intensive Wood Cleaner kā ikdienas kopšanā, tikai, pirms maisījuma nomazgāšanas ar tīru ūdeni, ļaut tam 5 min  
  iedarboties uz virsmas. Kā alternatīva - virsmu var tīrīt manuāli vai arī ar pulējamo mašīnu, pēc kā maisījums no virsmas  
  jānomazgā ar tīru ūdeni, izmantojot kokvilnas drānu vai mopu. Ļoti netīrām virsmām procedūru atkārtot. 
  b. pirms turpmākās apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt.  
  c. Intensive Wood Cleaner noņem visu elļu un ziepes, tāpēc, pēc šīs tīrīšanas, virsma jāapstrādā atkal ar ziepēm un eļļu. 

6. Lakotas, krāsotas virsmas: 
  a. izmantot Intensive Wood Cleaner kā ikdienas kopšanā, tikai, mazgājamajai lupatai vai mopam ir jābūt kārtīgi izspiestiem, lai uz 
  virsmas nepaliktu ūdens. Pēc vajadzības, virsmu pārslaucīt ar sausu lupatu. 
  b. lakotās virsmas būtu jāapstrādā ar attiecīgo kopšanas līdzekli, piemēram, WOCA Master Cleaner, Woca Master Care. 
 
 
Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: zem 5% nichtionische Tenside, kationische Tenside, EDTA un to sāļi. Blīvums: 1,04 g/ml. pH-vērtība: 
10,5. Derīguma termiņš: 36 mēneši. Krāsa: bez krāsas. 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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