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TEKNISK INFORMATION

TRANSPARENT

Henvisninger til brug

Fortynder
Vand.

• Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe.
• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 

GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
• Ryst materialet godt.

Tekniske data

Varenr.
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

pH-værdi 9,6

GIS-KODE GU70

Indholdsdeklaration 5 - 15% sæbe

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Opbevaring og transport ved +5 til +25 
°C. Beskyttes mod frost.

Sæbe til olierede og voksede gulvbelægninger. Rengør grundigt og 
skånsomt, danner plejende sæbefilm. Som tilsætning til vaskevand 
opnås der en fedttilførende virkning og dermed en beskyttende 
virkning ved hver vedligeholdelsesrengøring. I koncentreret form 
kan det fjerne fastsiddende snavs. En intensiv rengøring muliggør en 
enkel renovering af olierede gulve uden slibning.

• God rengøringsvirkning
• Plejevirkning med fedttilførende virkning
• På basis af naturlige vegetabilske fedtstoffer

Anvendelsesområde:
Egnet til skånsom, affedtende og dermed plejende 
vedligeholdelsesrengøring af olierede og voksede gulve. Fjerner 
fastsiddende snavs og klargør gulvet optimalt til efterimprægnering 
med LOBA HS-olier.

På basis af fornybare råstoffer

ParkettSoap
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TEKNISK INFORMATION

TRANSPARENT

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

Henvisninger til brug

Anvendelse:

Plejende vedligeholdelsesrengøring
Til en regelmæssig og plejende rengøring skal du komme ca. 50 - 100 ml ParkettSoap i en spand (10 l) vand. Med 
rengøringsopløsningen rengøres gulvet med en fugtig moppe, der egner sig til den pågældende belægning. Anvendelse af 
for meget vand i forbindelse med for lang virketid på parket- og korkgulve kan forårsage kvældninger og skal derfor undgås. 
En regelmæssig polering med en enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad hvid, eller manuelt med skrubber og LOBA 
vliesklud øger plejefilmens styrke.

Intensiv rengøring
Bland ParkettSoap i forholdet 1:2 med vand, og fugt overfladen ved hjælp af en spraykande eller en moppe. Umiddelbart 
efter skal du bearbejde overfladen med en enkeltskivemaskine og LOBASAND-SpecialPad grøn. Sug umiddelbart derefter 
vaskevandet op med en vådstøvsuger, eller opsaml den med klude eller moppe, og vask efter med rent vand. På store 
flader bør man dele fladen op i sektioner. For at undgå kvældning af træet bør man kun anvende så meget materiale som 
nødvendigt og begrænse virketiden til det nødvendige minimum.
Da gulvet herved udtørres kraftigt, er det nødvendigt, når det har tørret natten over, at foretage en behandling med LOBA 
ParkettOil Deluxe eller den oprindeligt anvendte grundingsolie.

ParkettSoap


