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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

БЯЛО

Указания за обработка

• Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп несвързаното замърсяване или прах.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
• Добре разклатете материала.

Разредител
Вода.

Продуктови данни

Артикул №
10048 1 l 12 480

pH-стойност 9,9

GISCODE GU70

Съставки 5 - 15% сапун

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при 
+5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

Сапун за третирани с масло и вакса подови настилки. Почиства основно 
и щадящо, образува предпазен филм. Когато се добави към водата за 
почистване, при всяко почистване за поддръжка се постига възстановяване 
на слоя и по този начин защитен ефект. При висока концентрация може да 
се отстранят упорити замърсявания. Интензивното почистване позволява 
лесно обновяване на намазани с масло подове без шлифоване.

• Добро почистващо действие
• Поддържащ ефект чрез възстановящото действие

Област на приложение:

Подходящо за щадящо, възстановяващо, съответно поддържащо 
почистване на третирани с масло и вакса подове. Отстранява упорити 
замърсявания и подготвя оптимално пода за допълнително импрегниране с 
LOBASOL® HS масла.

На основата на възобновяеми суровини

ParkettSoap
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

БЯЛО

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Указания за обработка

Приложение:

Поддържащо почистване 
За редовно почистване добавете прибл. 50 – 100 ml ParkettSoap в кофа (10l) с вода. С почистващия разтвор подът се навлажнява и 
почиства с моп, подходящ за съответното покритие. Използването на твърде много вода заедно с твърде дълго време на въздействие при 
паркет и коркови подове може да причини набъбване и поради това трябва да се избягва. Редовното полиране с еднодискова машина и 
специална подложка LOBASAND бяла или ръчно с груба четка и филцова кърпа LOBATOOL води до увеличаване на устойчивостта на 
предпазния филм.

Интензивно почистване
Смесете ParkettSoap 1:2 с вода, с помощта на разпръскваща кана или с моп за почистване навлажнете повърхността. Непосредствено 
след това обработете повърхността с еднодискова машина и подложена специална подложка LOBASAND зелено. Веднага след това 
отстранете мръсната вода с мокра прахосмукачка или попийте с кърпи или с моп за почистване и избършете допълнително с чиста вода. 
На големи площи трябва да се действа на отделни участъци. За да се избегнат набъбвания на дървото, трябва да се използва само 
толкова материал, колкото е необходимо, и времето за действие да се ограничава до необходимия минимум.
Тъй като по този начин подът се изтощава силно, след изсъхването през нощта задължително е необходима обработка с LOBACARE® 
ParkettOil Pro или с първоначално използваното масло за грундиране.

ParkettSoap


