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TEKNISK INFORMASJON

MATT

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

• Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med 
LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en 
basisrengjøring med LOBA CareRemover. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.

• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 
bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Art.nr.
10011 1 l 12 480

5 l 4 128

pH-verdi 8,4

GISCODE GE10

Innholdsdeklarasjon vann, polymerer, vannoppløselige løsemidler, voks, nonioniske tensider, 
konserveringsmidler

Lagring og transport Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og 
transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

Vannbasert dispersjonspleiemiddel. For beskyttelse av lakkerte gulv. 
Beskytter seisede gulv mot fine riper og spor etter bruk ved hjelp 
av en pleiefilm. Forebygger tidlig slitasje og forlenger overflatens 
levetid.

• Bevarer gulvets verdi og optikk
• Beskytter lakkfilmen langvarig mot slitasje
• Kan brukes uten innskrenkninger for lakkert ferdigparkett
• Anbefales av ledende produsenter av ferdigparkett
• Sikker og enkel behandling

Bruksområde:
Egnet for pleie av matt- og ekstramattlakkerte parkett- og tregulv. 
Optimal også for UV-lakkerte overflater.

Pleie og beskyttelse for mattlakkerte gulv

ParkettCare
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TEKNISK INFORMASJON
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Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er 
nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker 
du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA Wischwiesel, på store flater med egnet flat vaskemopp / 30-40 ml(g)/m² = 25-35 m²/l(kg) = 3-4 l/100m²

Tørketid
• Kan gås på etter 1-2 timer.
• Full belastning og tildekking etter 12 timer.

Bruk:
Materialet legges på gulvet avsnittsvis og påføres deretter til et jevnt lag. Før påføringsapparatet så flatt over gulvet som 
mulig, og ikke løft det, arbeid uten trykk. Start i den ene enden av rommet og arbeid fra veggen til veggen på andre siden 
av rommet med utgangsdør. Et rom skal alltid pleies komplett. Gulvet må aldri behandles på nytt mens det tørker, dette kan 
lage striper.

Basisrengjøring:
Produktet kan fjernes ved basisrengjøring med LOBA CareRemover, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for 
produktet.

På grunn av de mange overflatene som tilbys med industrielt belegg og lakkvaliteter på dette området, anbefaler vi også at 
du følger pleiehenvisningene fra beleggprodusenten, og kontakter beleggprodusenten eller LOBA bruksteknikk ved tvil. Du 
kan eventuelt selv teste egnetheten på mønsterflater.

Viktige henvisninger

ParkettCare


