
Egenskaber 
Til normal rengøring af Wicanders korkgulve med overflade i klar 
vinyl anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe.
Skal gulvet vaskes, anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel 
f.eks. Trip Trap  Vinyl- og Laminatæbe. 
Vinyl- og Laminatsæbe opløser og fjerner snavs. Sæben opbyg-
ger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet 
til ikke-sugende overflader.
Vask gulvet med Vinyl- og Laminatsæbe ca. en gang månedligt 
eller efter behov.
Vinyl- og Laminatsæbe leveres i PE-plastdunke med børnesikrede 
kapsler, deklaration samt udførlig arbejdsanvisning.
Opbevares tørt og frostfrit, ikke for varmt eller i direkte sollys.

Værktøj
Gulvspand, gulvklud eller gulvmoppe.

Udførelse
1.  Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med 

Trærens (følg vejl. på etiket).
2.  Til daglig rengøring blandes 2,5 dl. Vinyl- og Laminatsæbe 

med 10 liter varmt vand (følg vejl. på etiket).
3.  Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefa-

les at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at 
vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller 
moppe – brug så lidt vand som muligt. Det er vigtigt, at der 
ikke efterlades blankt vand på gulvet efter gulvvask.

OBS! Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier 
eller sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen. 

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

Trip Trap Vinyl- og Laminatsæbe kan anvendes 
til rengøring af alle over flader i vinyl. Desuden 
kan produktet anvendes til laminatgulve. 

Deklaration < 5% nonioniske overfladeaktive 
stoffer, < 5% sæbe. 

Rækkeevne Ca. 80-100 m2 pr. ltr. 

Vægtfylde 1,01

Farve Natur

Kan opløses med Vand

Tørretid Ca. 2 timer

MAL-kode 00-1(1993)

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

Holdbarhed 3 år i uåbnet tilstand

Sikkerhedsdatablad www.ttwoodcare.com

Bortskaffelse Produktrester afleveres til kommunal 
modtage station for kemisk affald.


