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TEKNISK INFORMASJON

GJENNOMSIKTIG

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Vann.

• Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
• Rist materialet godt.

Tekniske data

Art.nr.
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

pH-verdi 9,6

GISCODE GU70

Innholdsdeklarasjon 5 - 15% såpe

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

Såpe for olje- og voksbehandlede gulvbelegg. Rengjør grundig og 
skånsomt, danner en pleiende såpefilm. Som tilsetning i vaskevann 
oppnås en tilføring av fuktighet, og dermed også en beskyttende 
effekt, ved hver vedlikeholdsrengøring. Høykonsentrert kan 
det fjerne vanskelig smuss. Intensivrengjøring muliggjør enkel 
renovering av oljebehandlede gulv uten sliping.

• God rengjøringseffekt
• Pleieeffekt med tilføring av fuktighet
• Basert på naturlige planteoljer

Bruksområde:
Egnet for skånsom, fuktgivende og dermed pleiende 
vedlikeholdsrengjøring av olje- og voksbehandlede gulv. Fjerner 
vanskelig smuss og klargjør gulvet optimalt for etterimpregnering 
med LOBA HS-oljer.

Basert på reproduktive råstoffer

ParkettSoap
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TEKNISK INFORMASJON

GJENNOMSIKTIG

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, 
uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er 
nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker 
du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Bruk:

Pleiende vedlikeholdsrengjøring
For regelmessig og pleiende rengjøring blandes ca. 50 - 100 ml ParkettSoap i en bøtte med vann (10 l). Med 
rengjøringsoppløsningen rengjøres gulvet fuktig med en vaskemopp som er egnet for hvert enkelt belegg. Hvis det brukes 
for mye vann i forbindelse med lang virketid, kan dette forårsake svelling i parkett- og korkgulv. Ikke bruk for mye vann. 
Ved regelmessig polering med enkeltslipemaskin med LOBASAND NormalPad hvit under eller manuelt med skrubb og LOBA 
pusseskinn, øker pleiefilmens holdbarhet.

Intensivrengjøring
Bland ParkettSoap 1:2 med vann, og fukt overflaten ved hjelp av en sprøytekanne eller en vaskemopp. Rett etterpå 
behandler du overflaten med en enkeltskivemaskin med en underlagt LOBASAND SpecialPad grønn. Umiddelbart etter 
dette, fjernes smussoppløsningen med en våtstøvsuger eller med kluter eller vaskemopp, og overflaten tørkes over med 
klart vann. På store flater må det vaskes del for del. For å unngå svelling i treverket skal det ikke brukes mer material enn 
nødvendig, og virketiden må begrenses til et nødvendig minimum.
Da dette vil bløte opp gulvet veldig, er svært viktig at det behandles med LOBA ParkettOil Deluxe eller grunningsoljen som 
ble brukt opprinnelig, etter at gulvet har tørket over natten.

ParkettSoap


