
Wetrok Leinol BW | NW
Modern skötsel av trägolv  
med miljöformula



Wetrok Leinol BW | NW:
värdebevarande golvolja med ny miljöformula

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.

3 tips för vård av trägolv

1) Återolja era golv regelbundet
Det första steget mot långtidsverkande träskydd är grundskötseln, dvs. 
engångsappliceringen av Leinol BW. Olja in ert golv regelbundet med 
Leinol NW, framför allt i inledningsfasen (ca 2–4 gånger under det första året). 

2) Använd även Leinol som tvättpolish
Om ni förtunnar Leinol NW med blandningsförhållandet 10 % får ni en skyddande och 
rengörande tvättpolish (kompletterande skyddsmedel eller såpa blir helt överflödiga).

3) Använd dammtorkningsdukar för den dagliga rengöringen
För daglig borttagning av smuts rekommenderar vi dammbin-dande torkning.  
Fördelar för er: maximal minskning av bakterier, bästa rengöringsresultat, inget 
uppvirvlande damm.

Förresten: Masslinn engångsdukar är certifierade med miljömärkningen Cradle to Cradle 
(Bronze).

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 inträder också snabbare. 
Därmed bidrar den vatten- och smutsavvisande 
skyddsbeläggningen till trägolv som behåller 
sitt naturliga utseende i många år.

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. 

Uppfyller standarder för hållbart byggande
Med märkningen EMICODE EC1 Plus uppfyller 
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. Kompletterande skydds-
medel eller såpa blir överflödiga.



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.

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

Miljömärkningen GEV-EMICODE markerar miljövänliga produkter med låga 
utsläpp för ett hållbart byggande. Med premiumklassen EC1 Plus uppfyller 
EMICODE 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

Ny miljöformula imponerar
”Sedan dess är jag ett fan av golvoljan 
Leinol. Den har märkbart förbättrat 
utseendet på våra parkettgolv och 
uppfyller genom miljömärket våra 
miljökrav vid inköp av produkter. Hög 
produktkvalitet till rimligt pris – vad kan 
man önska sig mer?”

Pascal Knobel, 
Fastighetsskötare med diplomerad 
yrkesexamen på Eniwa AG

Åsikter från kunderna
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Wetrok Leinol BW | NW:
två vårdande produkter för naturligt skyddade trägolv

Bestställ ditt rengöringsmedel enkelt och bekvämt i webbutiken:

Schweiz: shop.wetrok.com

Tyskland: shop.wetrok.de

Österrike: shop.wetrok.at

Wetrok Leinol BW (grundbehandling) Wetrok Leinol NW (efterbehandling)

Användning: Första användning på obehandlat golv Efterbehandling på oljat golv/tvättpolish

Behållare: 1 x 5 liter 1 x 5 liter

Artikelnr: 17903 17913

Egenskaper: • Skyddar trägolv optimalt och långvarigt mot fukt och smuts
• Bevarar träets naturliga utseende (naturligt/obehandlat träutseende)
• Certifierat enligt EMICODE EC1 Plus (internationell VOC-miljömärkning)
• Uppfyller standarder för hållbart resp. grönt byggande
• Vattenbaserad formula med linolja av hög kvalitet
• Behaglig konsistens för snabb absorption
• Utan flyktiga lösningsmedel och andra hälsofarliga ämnen
• matt till sidenmatt
• Idealisk produktkombination som alternativ till mineralolja, såpprodukter och lösningsmedelsbaserade oljor

pH-värde: 6 6

Användning:

  Inoljning (skyddsbehandling)

Anvisningar för hur man sköter golv
Ladda ner metodanvisningen som PDF nedan:

Passande tillbehör
De här produkterna hjälper dig optimalt vid applicering och  
vid underhållsrengöring av era trägolv:

Appliceringsredskap 
Florfix

Överdrag 
Florfix

Masslinn gul

Inoljning
Använd Leinol BW för den inledande 
skötseln och Leinol NW för efterbehandling.

Dammbindande torkning
För daglig rengöring rekommenderar vi 
dammbin-dande torkning.

Trägolvsmedel med Leinol NW
Förklarat steg för steg. Se filmen nu!


