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TRIP TRAP LAKPLEJE
Pleje af lakerede trægulve og korkgulve
Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Desuden kan produktet anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve. Trip Trap Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage
og ridser og derved forlænger lakkens og gulvets levetid.
Egenskaber
Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle
lakerede overflader. Desuden kan Lakpleje anvendes på
vinyl-, laminat- og linoliumgulve.
Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og
ridser, og derved forlænger lakkens og træets levetid.
Påføres efter behov når den lakerede overflade ønskes opfrisket.
Trærens leveres i PE-plastdunke med børnesikrede kapsler,
deklaration samt udførlig arbejdsanvisning.
Opbevares tørt og frostfrit, ikke for varmt eller i direkte
sollys.

Miljøforhold
Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation.
Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for
kemikalieaffald.

Lakpleje omrystes grundigt inden brug og fremtræder med
en hvidlig nuance.

Produktet er under løbende råvare- og færdigvare laboratoriekontrol samt godkendt af Institut für Baubiologie
(IBR) til brug i boligen.

Værktøj

Tekniske data

Moppe eller klud.
Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Deklaration

Polymer og voksemulsioner.

Rækkeevne

60 m2 pr. ltr.

Udførelse

Vægtfylde

1

1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap Trærens i forholdet 0,5 dl til 5 liter vand, til overfladen er helt ren. Der
tørres efter med hårdt opvredet moppe. Efterlad ikke
blankt vand på overfladen.
Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt inden Trip Trap
Lakpleje påføres.
2. Dunken med Lakpleje omrystes grundigt.
3. Den koncentrerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden
vædes med Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge
gummihandsker. Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen. Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og
vrides hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade
begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje.
4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min., før det tages i brug. Det
er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden
efterbehandling.

Tørretid

30 min.

MAL-kode

00-1(1993)

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke udsættes for opvarmning
f.eks. sollys. Opbevares frostfrit.

Holdbarhed

2 år i uåbnet tilstand

Sikkerhedsdatablad www.ttwoodcare.com

Pleje og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring af den plejede lakoverflade kan
foretages med Trip Trap Laksæbe.
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