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TECHNICKÉ INFORMACE

TRANSPARENTNÍ

Pokyny ke zpracování

• Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
• Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE 

v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
• Materiál dobře protřepejte.

Ředidlo
Voda.

Údaje o výrobcích

Č. položky
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

Hodnota pH 9,6

GISCODE GU70

Složení 5 - 15% mýdlo

Skladování a přeprava Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a 
přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

Mýdlo pro olejované a voskované podlahové krytiny. Důkladné a 
šetrné čištění, vytvoří pečující mýdlovou vrstvu. Při přidání do 
mycí vody je dosaženo odmaštění a tím i ochrany během každého 
čištění. Ve vysoké koncentraci můžete odstranit i ulpívající nečistoty. 
Intenzivní čištění umožňuje snadnou renovaci olejovaných podlah 
bez broušení.

• Dobrý čisticí účinek
• Pečující účinky spojené s ošetřením tukem
• Na bázi přírodních rostlinných tuků

Rozsah použití:
Vhodné k šetrnému ale intenzivnímu čištění olejovaných a 
voskovaných podlah. Zároveň slouží jako přípravek k péči o podlahu. 
Odstraňuje špatně odstranitelné nečistoty a připravuje povrch k 
náslenému olejování produkty řady LOBASOL® HS.

Na bázi obnovitelných surovin

ParkettSoap
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Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na 
území Německa.

Pokyny ke zpracování

Použití:

Pečující údržba
K pravidelnému čištění přidejte cca 50-100 ml pečujícího přípravku ParkettSoap do kýble (10 l). Tímto čisticím roztokem 
proveďte aerosolové zvlhčení podlahy a vyčistěte mopem vhodným pro daný typ krytiny. Použití přílišného množství vody 
s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového 
stavu. Pravidelným leštěním jednokotoučovým lešticím přístrojem se speciálním padem LOBASAND  bílá nebo ručně 
kartáčem a utěrkou LOBATOOL docílíte zvýšení odolnosti pečujícího filmu.

Intenzivní čištění
Přidejte přípravek ParkettSoap v poměru 1:2 do vody a naneste na povrch postřikem nebo vytíracím mopem. Bezprostředně 
poté povrch upravte leštičkou se speciálním zeleným padem LOBASAND. Nahromaděnou nečistotu ihned poté vysajte 
vysavačem k mokrému vysávání nebo vytřete utěrkami nebo mopem a setřete čistou vodou. Na velkých plochách pracujte 
postupně v úsecích. K zabránění nabobtnání dřeva musíte použít jen tolik materiálu, kolik je nutné, a navíc musíte omezit 
dobu působení na nutné minimum.
Vzhledem k tomu, že tím dojde ke značnému zvlhčení podlahy, musíte po vyschnutí přes noc bezpodmínečně provést 
následnou úpravu přípravkem LOBACARE® ParkettOil Pro nebo je potřebné použití původně použitého základního oleje.

ParkettSoap


