
Bruksområde

Kan brukes på ubehandlede, såpebehandlede, oljebehandlede eller voksede overflater innendørs.

Bruk

Forberedelse Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er 
forenelige.

Behandling Spray Tannin Spot Remover i et jevnt lag over flekken. La Tannin Spot Remover virke i 30-60 min. 
Tørk av med en godt oppvridd bomullsklut. Gjenta behandlingen om nødvendig. Når gulvet er helt 
tørt, påføres den opprinnelige overflatebehandlingen, som f. eks. olje, voks eller såpe for å beskytte 
treverket.

Tørketid

Tannin Spot Remover

Nøytraliserer mørke misfarginger

Tannin Spot Remover fjerner effektivt svarte merker forårsaket av en syre-/
vannreaksjon i treverket. Kan brukes på ubehandlede, såpebehandlede, 
oljebehandlede eller voksede overflater innendørs.

Ferdig blandet•	
Enkel påføring•	
Til små områder•	
Krever etterbehandling•	
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Kontakt

Opplysningene er basert på 
omfattende laboratorietester 
og praktisk erfaring. Da 
bruksforholdene ofte ligger 
utenfor WOCA Denmarks kontroll, 
kan vi ikke garantere annet 
enn produktets kvalitet. WOCA 
Denmark A/S fraskriver seg 
ethvert ansvar ved utilsiktet bruk 
av og omgang med produktet. 
Produktet kan prinsipielt betraktes 
som et halvfabrikat, da resultatet 
er avhengig av konstruksjon, 
underlagets beskaffenhet, 
forbehandling, temperatur, 
luftfuktighet, påføring m.m. WOCA 
Denmark A/S forbeholder seg 
retten til å endre produktet samt 
angitte data uten forvarsel. Denne 
etiketten/produktbeskrivelsen 
erstatter alle tidligere versjoner

Tannin Spot Remover

Nøytraliserer mørke misfarginger
Teknisk datablad
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Tekniske data

Deklarasjon Mindre enn 5%: Pyrithione sodium, 
BENZISOTHIAZOLINONE.

Tetthet 0.95-1.00 g/ml.

PH-verdi 2ph

Holdbarhet 2 år

Farger Fargeløs

Rengjøring av verktøy Med såpe og vann

Oppbevaring +10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må 
ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. 
Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.

Emballasje .25

Vedlikehold og relaterte produkter

Relaterte produkter Olje, voks eller såpe
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com


