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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σγουγγαρίστρα.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.

Αραιωτικό
Νερό.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

Τιμή pH 9,6

GISCODE GU70

Συστατικά 5 - 15% σαπούνι

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Σαπούνι για λαδωμένες και κερωμένες επιστρώσεις δαπέδων. Καθαρίζει σε 
βάθος και περιποιητικά, σχηματίζει μια περιποιητική μεμβράνη σαπουνιού. Κατά 
την προσθήκη σε νερό σκουπίσματος επιτυγχάνεται επαναλίπανση και έτσι 
προστατευτική δράση σε κάθε καθαρισμό διατήρησης. Σε υψηλή συγκέντρωση 
μπορούν να αφαιρεθούν επίμονοι λεκέδες. Ο έντονος καθαρισμός διευκολύνει την 
απλή ανακαίνιση λαδωμένων δαπέδων χωρίς λείανση.

• Καλή καθαριστική δράση
• Περιποίηση μέσω επαναλίπανσης
• Βασίζεται σε φυσικά φυτικά λίπη

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για προστατευτικό και συνεπώς περιποιητικό καθαρισμό διατήρησης 
με επαναλίπανση λαδωμένων και κερωμένων δαπέδων. Απομακρύνει δύσκολες 
ακαθαρσίες και προετοιμάζει το δάπεδο βέλτιστα για εκ των υστέρων εμποτισμό 
με λάδια LOBASOL® HS.

Με βάση ανανεώσιμες πρώτες ύλες

ParkettSoap
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Σελίδα 2/2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΈΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρήση:

Περιποιητικός καθαρισμός διατήρησης
Για τον τακτικό και περιποιητικό καθαρισμό προσθέστε περ. 50 - 100ml ParkettSoap σε έναν κουβά (10l) νερού. Με αυτή τη λύση καθαρισμού 
το δάπεδο καθαρίζεται με κατάλληλη ελαφρά βρεγμένη παρκετέζα για την εκάστοτε επίστρωση. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού σε 
συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια δράσης μπορεί να προκαλέσει φουσκώματα σε δάπεδα παρκέ και φελλού και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται. 
Μέσω τακτικού γυαλίσματος με μια μηχανή μονού δίσκου και τοποθετημένο από κάτω LOBASAND SpecialPad λευκό ή χειροκίνητα με βούρτσα 
ξυσίματος και ύφασμα φλις LOBATOOL Vliestuch οδηγεί σε αύξηση της αντοχής της περιποιητικής μεμβράνης.

Έντονος καθαρισμός
Αναμείξτε ParkettSoap σε αναλογία 1:2 με νερό, βρέξτε την επιφάνεια με φιάλη ψεκασμού ή παρκετέζα. Αμέσως μετά επεξεργαστείτε την επιφάνεια 
με μηχανή μονού δίσκου με τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad πράσινο. Αμέσως μετά απορροφήστε τις ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα 
για υγρές επιφάνειες ή συλλέξτε τις με πανιά ή παρκετέζα και σκουπίστε ξανά με καθαρό νερό. Σε μεγάλες επιφάνειες η εργασία πρέπει να γίνεται 
κατά τμήματα. Για την αποφυγή φουσκωμάτων ξύλου πρέπει να χρησιμοποιείται όσο υλικό χρειάζεται και ο χρόνος δράσης να περιορίζεται στον 
ελάχιστο απαραίτητο.
Επειδή εξαιτίας αυτού το δάπεδο αποστραγγίζεται έντονα, μετά το στέγνωμα πρέπει να γίνει επεξεργασία με LOBACARE® ParkettOil Pro και αυτό 
να αφεθεί για μια νύχτα να δράσει ή με το αρχικό αστάρι.

ParkettSoap


