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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Műszaki adatok

Cikkszám
10046 1 l 12 480

10 l - 60

pH-érték 7,0

GISCODE GU40

Tartalom < 5% nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok, LINALOOL, SODIUM PYRITHIONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1)

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. 
Fagytól védeni kell.

Bedörzsöléssel felvihető vízbázisú ápolószer. Tisztítás és ápolás 
egy lépésben. Lakkozott felületek rendszeres ápolásának és 
felfrissítésének legegyszerűbb alternatívája.

• Univerzálisan alkalmazható különböző lakkozott burkolatokon
• Nagyon kiadós koncentrátum
• Géppel is feldolgozható
• Jól látható ápolóhatás
• Nincs szükség környezetszennyező alaptisztításra

Alkalmazási terület:
Lakkozott parketták, fapadlók, parafa-, linóleum-, PVC-, CV-, 
poliolefin és gumiburkolatok, valamint és természetes és 
műkő tisztítására és ápolására alkalmas. Megőrzi a DIN 18032 
szabványban sportpadlókra meghatározott csúszósúrlódási értéket. 
Minősített FIBA termék

Bedörzsöléssel felvihető sokoldalú ápolószer

CareCleaner
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Hígító
Víz.

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó 
automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 20 ml –1 l mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100m² felületre 
elegendő.

Száradási idő
• kb. 60 perc

Alkalmazás:

Első ápolás
Ha nincs lehetőség diszperziós ápolószerrel, például LOBACARE® ParkettCare-rel végezni első ápolást, adjon 1 liter 
CareCleanert 10 liter vízhez, és törölje fel vele az építésbefejezési vagy alaptisztítás után a padlóbevonatot. Száradás után 
a felület polírozható.

Karbantartó tisztítás (kézi):
Adjon 50 ml CareCleaner-t 10 liter vízhez, és törölje fel ezzel a padlóburkolatot egy felmosómopot alkalmazva. A padlón 
maradó nedvességet hagyja megszáradni.

Karbantartó tisztítás (gépi):
Adjon 25ml CareCleaner-t 10 liter vízhez, és törölje fel a padlóburkolatot egy dörzsölő-szívó géppel. Ne szívja le azonnal 
a padlóról a szert, mert az úgy fejti ki megfelelően ápoló hatását, ha a maradék nedvesség a padlón szárad meg.

Figyelem:
A felületet nem szabad elárasztani a tisztítóoldattal. Ha túl sok vizet alkalmaz, és túl hosszú ideg hagyja a szert hatni 
a parkettán, fapadlón és parafaburkolaton, duzzadások jöhetnek létre, amit el kell kerülni.

Alaptisztítás:
A CareCleaner ismét eltávolítható a LOBACARE® CareRemover szerrel végzett alaptisztítással. A részletek a terméket 
ismertető műszaki információkban.

• Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződéseket porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
• Rázza fel alaposan az anyagot.

CareCleaner
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne 
alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre 
a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

CareCleaner


