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Wetrok Leinol BW I NW
Modern skötsel av trägolv 
med miljömärkning
Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus. Det ställer höga 
krav på de rengörings- och skyddsprodukter som används: De 
ska vara effektiva men samtidigt miljövänliga. En golvolja som 
kunnat uppfylla båda dessa krav har hittills inte funnits. Wetrok 
har därför gjort om sammansättningen av golvoljan Leinol BW 
(grundbehandling) och Leinol NW (efterbehandling). Resultatet 
är ett förbättrat skydd med hänsyn till miljön. 

Leinol BW/NW har fått den tuffaste VOC-miljömärkningen för 
trägolvsvårdande produkter: EMICODE EC1 Plus.

Miljömärkningen GEV-EMICODE mar-
kerar miljövänliga produkter med låga 
utsläpp för ett hållbart byggande. Med 
premiumklassen EC1 Plus uppfyller EMI-
CODE de högsta kraven på marknaden 
– Wetrok Leinol BW/NW uppfyller dessa
gränsvärden till 100 % och får därför
bära EMICODE EC1 Plus-märkningen.

EMICODE EC1 Plus 
-certifierade produkter
• har låga utsläpp
• är säker att använda
• är värdebevarande
•  är kontrollerade av ett

oberoende institut
•  är kompatibla med standarderna

för grönt byggande

Fördelar

Förenklad användning
Leinol BW/NW med ny formula underlättar 
arbetet för städpersonalen: Jämfört med 
högviskösa oljor är Leinol lättflytande och 
kan därför enkelt fördelas och absorberas 
snabbare. 

Oslagbar skyddseffekt
Labbtester har visat att skyddseffekten 
hos den nya formulan inte bara är mer 
motståndskraftig och hållbar, den inträ-
der också snabbare. Därmed bidrar den 
vatten- och smutsavvisande skyddsbe-
läggningen till trägolv som behåller sitt 
naturliga utseende i många år.

Uppfyller standarder för hållbart byggande
Med märkningen EMICODE EC1 Plus upp-
fyller nya Leinol BW/NW alla krav på hållbart 
byggande. Leinol BW/NW ser därför till att 
arkitekter, golvexperter och lokalvårdare är 
på den säkra sidan när de arbetar med nya 
miljövänliga byggnader.

Rengöring och skötsel i  
ett arbetsmoment
Leinol NW är mer än en efterbehandlande 
olja. Om du späder Leinol NW till 10 % 
förvandlas lösningen till en skyddande 
tvättpolish med hög rengöringseffekt. Kom-
pletterande rengöringsmedel eller såpa blir 
överflödiga.

Ny miljöformula
Moderna golvoljor får inte orsaka farliga 
utsläpp för arbetskraft och dem som 
trafikerar utrymmena. Därför innehåller 
vår nya, miljövänliga formula inga flyktiga 
lösningsmedel eller andra hälsofarliga 
ämnen alls. 

EMICODE-märkningen:  
de tuffaste kriterierna för produkter med låga utsläpp



� Första användning på obehandlat golv

� 6

� 1 x 5 liter
� 17903

� Inoljning (skyddsbehandling) 

� Efterbehandling på oljat golv/tvättpolish 

� 6

� 1 x 5 liter
� 17913

� skyddar trägolv optimalt och långvarigt mot fukt och smuts
� bevarar trägolvens naturliga utseende
� certifierat enligt EMICODE EC1 Plus (internationell VOC-miljömärkning)
� uppfyller standarder för hållbart respektive grönt byggande
� vattenbaserad formula med linolja av hög kvalitet
� för enkel applicering
� utan flyktiga lösningsmedel och andra hälsofarliga ämnen
� matt till sidenmatt
� idealisk produktkombination som alternativ till mineralolja, såpa produkter och lösningsmedelsbaserade oljor

Appliceringsredskap Florfix Överdrag Florfix Masslinn gul

Användning:

Användning: 

Passande tillbehör

Egenskaper: 

pH-värde:

Behållare: 

Artikelnr: 

Wetrok Leinol BW  
(grundbehandling)  

Wetrok Leinol NW  
(efterbehandling)  
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Wetrok Leinol BW/NW:  
två vårdande produkter för naturligt skyddade trägolv 


