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Felhasználás

• 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.

Hígító
Víz.

Műszaki adatok

Cikkszám
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

pH-érték 9,6

GISCODE GU70

Tartalom 5 - 15% szappan

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

Vízbázisú szappan az olajozott és viasszal kezelt padlóburkolatokhoz. 
Alaposan és kíméletesen tisztít, ápoló szappanréteget képez. 
Felmosóvízhez adagolva a fafelület visszazsírzását eredményezi, és 
ezzel védőhatást biztosít minden takarítási folyamat során. Nagy 
koncentrátumban makacs szennyeződéseket is eltávolít. Az intenzív 
tisztítás lehetővé teszi az olajjal kezelt padlók egyszerű, csiszolás 
nélküli megújítását.

• Jó tisztítóhatás
• Ápolás és visszakenés
• Természetes növényi zsír alapú

Alkalmazási terület:
Olajjal és viasszal kezelt padlók kíméletes visszazsírzó és ezáltal 
ápoló-karbantartó tisztításra alkalmas. Eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket, és optimálisan előkészíti a padlót a LOBASOL® HS 
olajokkal végzett utóimpregnáláshoz.

Megújuló nyersanyagokon alapul

ParkettSoap
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Általános tájékoztató

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.

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.

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

Felhasználás

Alkalmazás:

Ápoló-karbantartó tisztítás
A rendszeres ápoló tisztításhoz adjon kb. 50 - 100 ml ParkettSoap-ot egy vödör (10l) vízhez. Ezzel a tisztítóoldattal kell, 
egy nedves, nyirkos felmosómoppal megtisztítani a padlót. Túlzott vízhasználat és hosszantartó száradás a fa és parafa 
parketták pórusainak megnyílásához vezethet. Rendszeres polírozás egytárcsás csiszóló gép és fehér LOBASAND special 
pad-del, vagy kézi sikálókefe és LOBATOOL flízkendő használatával az ápolóréteg még ellenállóbbá válik.

Intenzív tisztítás
Keverje össze a LOBA ParkettSoap-ot 1:2 arányban vízzel és mop-pal, vagy szórófej segítségével nedvesítse be a felületet. 
LOBASAND zöld pad-del azonnal csiszolja át egytárcsás csiszoló géppel. Porszívózzuk át nedves/száraz porszívóval, majd 
tiszta vízzel mossuk fel a burkolatot. Nagyobb felületek esetén részenként végezzük el a fentieket. Csak a szükséges 
mennyiségű vizet használjuk, hogy a parketta ne nyíljon meg. Ügyeljünk a legrövidebb száradási időre. Amennyiben a 
padlónk nagy igénybevételnek van kitéve, javasolt egy réteg LOBA ParkettOil Pro-t felhordani, majd hagyni száradni egy 
éjszakán keresztül. 

ParkettSoap


