Péče a údržba dřevěných podlah

Easy and effective. Naturally

Jak lehce pečovat o Vaši podlahu?
Základem je použití správného čistícího
prostředku.
Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou olejovanou podlahu, věřte, že když se
o ni budete správně starat, budete s jejím vzhledem a funkčností velice
spokojeni. Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost a přirozený vzhled
dominanty Vašeho interiéru.
Co by Vám doma nemělo chybět:

WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy
Je vhodné na čištění veškerých olejovaných dřevěných podlah. Pokud
máte podlahu s bílým pigmentem, použijte bílé mýdlo.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete a nechte uschnout.

čističem a nechte 8 hodin schnout. Poté povrch ošetřete WOCA Pečující
pastou dle doporučeného postupu, který najdete na www.floorforever.cz.

WOCA Odstraňovač skvrn
Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV
oleji a oleji s voskem. Z dřevěných povrchů účinně odstraňuje skvrny od mastnoty, kávy nebo červeného vína.
Použití: přípravek nastříkejte přímo na skvrnu a nechte
působit 10-20 minut. Pomocí kartáče skvrnu vyčistěte
a poté znovu ošetřete vhodným olejem nebo olejem s voskem.

WOCA Box s pečujícím olejem
Box obsahuje základní prostředky pro správnou údržbu a péči o dřevěné olejované podlahy:

WOCA Mýdlo na dřevěné
olejované podlahy 1 l

WOCA Refresher
Je vhodný na oživení dřevěných podlah. Jeho součástí jsou olejové příměsi, které při mytí pronikají do pórů dřeva a na povrchu vytváří matnou
ochrannou vrstvu.
Použití: přírodní olej: do 5 l vlažné vody přidejte 250 ml přípravku WOCA
Refresher a podlahu vytřete po létech dřeva. UV olej: do 5 l vlažné vody
přidejte 125 ml přípravku WOCA Refresher a podlahu vytřete po létech
dřeva.
Tip: Doporučujeme používat 2 kbelíky, jeden s mýdlovým roztokem
a jeden s čistou vodou.

Je vhodný na čištění dřevěných povrchů ošetřených přírodním olejem, UV
olejem, olejem s voskem nebo lakem.
Odstraňuje mastnotu, špínu a zbytky
mýdla.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125
ml WOCA Intenzivního čističe a podlahu navlhčete, aby se rozpustily nečistoty. Poté povrch setřete.
Tip: Doporučujeme používat 2 kbelíky,
jeden s WOCA Intenzivním čističem
a jeden s čistou vodou.

WOCA Pečující olej 1 l
Je vhodný na ošetření a renovaci dřevěných olejovaných podlah.
Použití: dřevěný povrch nejprve vyčistěte WOCA Intenzivním čističem
a nechte 8 hodin schnout. Poté povrch
ošetřete WOCA Pečujícím olejem dle
doporučeného postupu, který najdete
na www.floorforever.cz.

1 ruční pad, 1 bavlněný hadr,
1 rozprašovací hlava

Doporučujeme
WOCA Pečující pasta
Je vhodná na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV
oleji a oleji s voskem. WOCA Pečující pasta obnoví dřevěný
povrch a opravíte s ní i drobné škrábance.
Použití: dřevěný povrch nejprve vyčistěte WOCA Intenzivním

Oleje WOCA jsou extrémně odolné a lokálně opravitelné. Používáním
doporučených produktů docílíte prvotřídních vlastností a krásného vzhledu Vaší dřevěné podlahy. Díky tomu bude podlaha stále jako nová a budete se z ní těšit po mnoho let.

Více informací najdete na www.floorforever.cz

WOCA Intenzivní čistič 1 l

