FJERN PLETTER FRA
træoverflader
Pletfjerner
- Specialudviklet pletfjerner til træ, især bløde træsorter
- Fjerner pletter fra eks. kaffe, rødvin og fedt

GIV DINE TRÆGULVE/TRÆMØBLER EN

SÆBEBEHANDLING

Pletfjerner til træ er en specielt udviklet pletfjerner til især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv.

Pletfjerner til Egetræ
- Klar til brug
- Neutraliserer sorte pletter
- Primært til olie-, voks- og sæbebehandlede overflader
- Kræver efterbehandling efter anvendelse

Trip Trap WoodCare · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov
Tel. +45 9958 5600 · info@ttwoodcare.com · triptrapwoodcare.dk
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Pletfjerner til Egetræ neutraliserer og opløser effektivt sorte mærker
forårsaget af vand og garvesyre.

Giv dine trægulve/træmøbler
en sæbebehandling

Bevar træets lyse farve med
en ludbehandling

Sæbemæt og beskyt
mod vand og snavs

E

Step 3 (valgfrit)

Step 4

Basislud

Natursæbe

n sæbebehandling giver ikke kun dine trægulve eller
træmøbler en flot, silkeblød overflade. Sæben giver
også træet det mest naturlige udseende, hvilket passer
rigtig godt ind i den nordiske indretningsstil. Fordelen ved en
sæbebehandling er, at sæben trænger godt ind i træet og giver en robust overflade, som tåler de fleste påvirkninger. Den
beskyttende, åndbare sæbefilm på overfladen er også med
til at forhindre træet i at udtørre eller revne med tiden. Og
som et ekstra plus, så foretages sæbebehandlingen på præcis
samme måde som en almindelig rengøring.

Rengør med trærens og få
det bedste slutresultat
Step 1
Trærens
Anvendes til rengøring/afrensning inden
lud- og sæbebehandling.

Basislud har til formål at lave en modning af træet for at udsætte træets
naturlige gulning. Kan anvendes til alle
lyse træsorter. Hvis træet ikke ludbehandles, vil det gulne/blive mørkere
under sollysets pavirkning. Ludbehandling må KUN anvendes
på nyt, ubehandlet eller afslebet træ. Ludbehandling beskytter
ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med
sæbe.

at tømme luden over i en plastspand. Omrør herefter luden før og
under påføring.

3 Vask gulvet i træets længderetning. Man kan med fordel

2 Påfør luden med en pensel eller Trip Trap Olieapplikator i et jævnt
lag i træets længderetning. Anvend min. 1 liter lud pr. 10 m².

3 Ludbehandlet træ kan efter 1-2 timers tørretid sæbebehandles
med Trip Trap Natursæbe.

ste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i
5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt kan
overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine.
Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt.

3 Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

Slib afslutningsvis overfladen grundigt med korn 180.
Støvsug efterfølgende gulvet, så al støv og løstliggende snavs
fjernes. Dette gælder både ved et nylagt gulv og et gulv, der skal
genbehandles.

2 Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller
ludbehandlet træ: Anvend 1 L sæbe til 10 L vand. Vask gulvet 3
gange i løbet af de første 2 dage med dette blandingsforhold.

2 Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bed-

Step 2

1 Ryst dunken grundigt før brug.

1 Ryst dunken kraftigt. For at sikre et ensartet resultat anbefales det

1 Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand.

OBS: Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der hurtigt lukker træets porer og
giver beskyttelse mod hård tilsmudsning
og indtrængning af væsker.
Natursæbe fåes i natur, hvid, og ekstra hvid.

Indkøbsliste
- Trærens
- Basislud
- Natursæbe
- Olieapplikator
- Moppe

arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke
efterlades vand på gulvet efter vasken.
RENGØRING OG PLEJE:
Overfladen rengøres og plejes løbende med Natursæbe.

