
TIMBER natura

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Følg vejledningen
herunder. 

Forberedelse
af gulvet: ern
belægningen fra gulvet
samt alt snavs og
gamle belægningslag.

Ko
nc

en
tr

er
et Indledende

behandling: påfør 2-3
tynde ogensartede
lag. Tørredmellem
påføringernemindst 30
min.
Store områder: arbejd
i sekoner og påfør
vådt i vådt. Forbrug:
ca. 2l/100m². 
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L Vedligeholdelse
af belægning:
sprøjt på gulvet, og
behandl med en
enkeltskivemaskine og
en blå standardpude.
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ren moppe. 

Imprægnerende plejeprodukt l trægulve
■ Imprægnering ■ Beskyelse ■ Olie-effekt

Produktprofil
■ TIMBER natura er en økonomisk løsning, som kan anvendes med et rengøringsfirmas standardværktøjer
■ TIMBER natura er udviklet l at genopree slidte oliebehandlede trægulve.
■ TIMBER natura fremhæver træets naturlige karakter og giver det et friskt, naturligt og silkeaggt kvalitets-look.
■ TIMBER natura har en behagelig du og genopfrisker farver med det samme.
■ TIMBER natura absorberes af træfibrene, har en imprægnerende effekt og udskyder behovet for renovering.
■ TIMBER natura er også velegnet som grunder for LONGLIFE ma.

Anvendelsesområde
■ TIMBER natura kan endda anvendes på olieret såvel som lakeret træ som eg, bøg og fyr. Til massivt og behandlet

parketgulv. Må ikke anvendes på laminat eller specialbehandlet træ (f.eks. røget eg). Kan også bruges i fortyndet form
l vedligeholdelse af lakerede og olierede trægulve. Se anvendelsesoplysninger i dokumentaonen om nem brug af
TIMBER easy. 

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713344  2 x 5 L

pH-værdi 4

Deres betroede partner hos Dem selv
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