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Trip Trap Trærens 
 
 
Anvendelse 
Trip Trap Trærens anvendes til grundrengøring af alle 
former for trægulve og træflader uanset  
grundbehandling, overfladebehandling og træsort.  
Trærens kan anvendes til både massive og laminerede 
trægulve og træflader iøvrigt. Herudover anvendes 
trærens før evt. grundbehandling eller pleje med olie 
samt til rensning af loft- og vægpaneler før behandling. 
 
 

Egenskaber 
Trærens virker stærkt affedtende og opløser al gammel 
sæbefilm opstået i forbindelse med rengøring og 
efterlader sæbebehandlede træoverflader åbne og 
ubeskyttede. Derfor skal en rengøring med Trærens af 
sæbebehandlede gulve m.v. altid efterfølges af en 
fornyet sæbebehandling. Trærens fjerner derimod ikke 
en oliebehandlet overflade, udelukkende den ovenpå 
liggende sæbehinde. Trærens kan derfor med fordel 
også anvendes, hvis træets overflade er blevet blank 
eller grå af for megen sæbe. 
 
Trærens leveres i PE-plastdunke med børnesikrede 
kapsler, deklaration samt udførlig arbejdsanvisning. 
Opbevaring skal være tørt og frostfrit, ikke for varmt 
eller i direkte sollys.  
Trærens kan anvendes uden omrystning og fremtræder 
med en klar nuance uden bundfældning. 
 
 

Miljøforhold 
Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes  
som dagsrenovation. Produktrester afleveres til 
kommunal modtagestation for kemikalieaffald. 
Produktet er under løbende råvare- og færdigvare 
laboratoriekontrol samt godkendt af Institut für 
Baubiologie (IBR) til brug i boligen 
 
 
 

Tekniske data 
Deklaration < 5% nonioniske tensider 

< 5% anionisk tensid 

Rækkeevne 200-400 m2pr. ltr. (afh. af træsort) 

PH 10,5 

Vægtfylde 1,04 

Form Flydende 

Holdbarhed 2 år i uåbnet tilstand 

sikkerhedsdatablad www.ttwoodcare.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udførelse 
Til påføring anvendes to spande (en med opløsningen og 
en med skyllevand) samt gulvmoppe, gulvklud, skrubber 
el. lign. Gulvet er typisk tørt efter ca. 2 timer ved 20°C. 
Det kan også anvendes til maskinel gulvvask. 
 
 

Rengøring og vedligeholdelse 
Efter rengøring med Trærens påføres overfladen en 
ny beskyttende overflade i form af Natursæbe eller 
Plejeolie afhængig af den valgte grundbehandling. 
 

 
 
 


