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Generel beskrivelse

Junckers NaturSæbe Klar og Junckers NaturSæbe Hvid beskytter mod pletter og snavs og anven-
des til færdigbehandling og vedligeholdelse af ludbehandlede nåletræsgulve.

Tekniske data

Rækkeevne: 50-100 m² pr. liter.

Udseende: Junckers NaturSæbe Klar: Lys gylden farvetone.
Junckers NaturSæbe Hvid: Lys hvidskuret.

pH-værdi: 9-10.

Tørretid: 1-2 timer ved ca. 20° C.

Fortynding: Rengøring: 1-2½ dl. til 10 liter vand.
Færdigbehandling af ludbehandlet nåletræ: 1 liter til 10 liter vand.

Overfladetemperatur: Mindst 10° C.

Påføring: Moppe eller gulvklud i træets længderetning.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C.
Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

Brugsanvisning

Emballagen omrystes grundigt før brug. Bland med varmt vand og dosér efter behov:

1. Rengøring af træoverflader:
1-2½ dl. Junckers NaturSæbe blandes med 10 liter vand. Gulvet vaskes og aftørres efterfølgende med 
en hårdt opvredet moppe eller gulvklud. 

2. Færdigbehandling af ludbehandlet nåletræ:
1 liter Junckers NaturSæbe blandes med 10 liter vand. For at mætte træet, vaskes gulvet tre gange i 
løbet af to dage. Herefter følges anvisningen for rengøring pkt. 1.

Rengøring og vedligeholdelse:
Støvsug eller rengør med en hårdt opvredet klud. Meget snavsede gulve rengøres med Junckers Na-
turSæbe, som anvist under pkt. 1. Der kan med fordel anvendes to gulvspande, hvor den ene spand 
bruges til at vride det snavsede vand op i, og den anden spand indeholdende sæbevandet. Særligt snav-
sede pletter fjernes med Junckers TræRens.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de 
givne sikkerhedsanvisninger.                                                                                            

Vigtigt!

Omrystes grundigt før brug.

Vigtigt

Produkterne må ikke anvendes på lakerede overflader.

Yderligere information
Produkter:
F 14.3 – Junckers TræRens


