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Verzorg uw vinyl, laminaat of gelakte houtvloer met Master Care. Dit
onderhoudsproduct werkt kleine krassen weg, verbetert de duurzaamheid van
het oppervlak en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage. Hierdoor
verlengt u de levensduur van het oppervlak of de vloer. Aangezien Master Care
geen dikke laag achterlaat, kunt u het product altijd gebruiken.
•
•
•
•
•

Onderhoudsbehandeling om vloeren op te frissen
Verlengt de levensduur van het oppervlak of de vloer
Bescherming tegen slijtage en krassen
Gebruiksvriendelijk
IBR-gecertificeerd

Toepassingsgebied
Voor alle soorten vinyl, laminaat, pvc en gelakte/geverfde oppervlakken.

Gebruik
Voorbereiden

Maak de vloer goed schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner, ½ L voor 5 L water. Het oppervlak
moet perfect schoon zijn. Spoel daarna met schoon water. Laat de vloer volledig drogen voordat u
Master Care aanbrengt.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Behandelen

Product goed schudden voor gebruik.Breng het geconcentreerde onderhoudsproduct gelijkmatig en
in een dunne laag aan. Als de doek/dweil vuil wordt, spoel deze dan schoon met water, goed
uitwringen. Ga daarna verder met het aanbrengen. Als een oppervlak begint te drogen, stop dan met
het aanbrengen van Master Care.Laat de vloer ca. 30-60 minuten drogen of tot deze volledig droog is
voor u deze in gebruik neemt. Polijsten of een andere vorm van nabehandeling is niet nodig.

Opmerking

Gebruik voor goede resultaten WOCA Master Cleaner om het behandelde oppervlak regelmatig
schoon te maken.

Droogtijden
Droogtijden

Circa 60 minuten.
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Technische gegevens
Basis

Polymeer- en wasemulsies

Dichtheid

Circa 1,01 g/ml

PH-waarde

7,2-8,2

Houdbaarheid

3 jaar

Verwerkingstemperatuur 15-30°C.
Verbruik

Ca. 60 m²/L.

Mengverhouding

Onverdund

Reiniging gereedschap

Gebruik een sopje.

Bewaren

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

VOS

VOS-Max: 30 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/i (VB)):
140 g/l.

Verpakking

1L

Migratietest van
ongewenste materialen

EN 71-3:2013

Goedkeuringen

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Herbehandeling

2 keer per jaar

Onderhoud en bijbehorende producten
Wekelijks schoonmaken

Master Cleaner, #684510

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525
Gereedschap

Lakrol, 11 mm pool, #88003
Wolpad, #596051
Blauwe padhouder, #399710
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Contact
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal geen
invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie, de
aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht voor
om het product evenals de
verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

