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TEKNISK INFORMATION

VIT

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Vatten.

• Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.
• Skaka produkten ordentligt.

Tekniska data

Art.nr
10048 1 l 12 480

pH-värde 9,9

GISCODE GU70

Innehållsdeklaration 5 - 15% tvål, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Såpa för oljade och vaxade golvbeläggningar. Rengör grundligt och 
skonsamt, bildar en skyddande hinna. Om du använder den som en 
tillsats i tvättvattnet, uppnår du en återfettande och en skyddande 
effekt vid underhållsrengöringen. I koncentrerad form är det även 
möjligt att avlägsna envis smuts. En intensivrengöring möjliggör 
enkel renovering av oljade golv utan slipning.

• God rengöringseffekt
• Underhållseffekt

Användningsområde:
Lämpligt för skonsam återfettning och därmed vårdande 
underhållsrengöring av oljade och vaxade golv. Avlägsnar envis 
smuts och förbereder golvet optimalt för efterimpregnering med 
LOBA HS-oljor.

Baseras på hållbara ämnen

ParkettSoap
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TEKNISK INFORMATION

VIT

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen 
som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör 
inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka 
ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

Användning:

Skyddande underhållsrengöring
För regelbunden och skyddande rengöring tillsätts 50-100 ml ParkettSoap i en hink på 10 liter. Golvet fuktmoppas med 
rengöringslösningen och en tvättmopp som är anpassad till respektive underlag. Användning av för mycket vatten i 
kombination med för lång verkningstid kan leda till svällning hos parkett- och korkgolv, och måste därför undvikas. Genom 
regelmässig polering med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND SpecialPad vit eller manuellt med skurborste 
och LOBA fiberduk förbättras den skyddande filmens beständighet.

Intensivrengöring
Blanda 1 del ParkettSoap med 2 delar vatten och fukta ytan med en sprutkanna eller en tvättmopp. Bearbeta sedan 
omedelbart ytan med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND SpecialPad grön. Sug sedan omedelbart upp 
smutsen med en våtdammsugare eller ta upp den med trasor respektive tvättmopp och eftertorka med rent vatten. På 
stora ytor bör man ta en del i taget. För att undvika träsvällningar bör man inte använda mer material än vad som krävs och 
begränsa verkningstiden till ett minimum.
Eftersom golvet urlakas kraftigt måste det ovillkorligen behandlas med LOBA ParkettOil Deluxe eller med den grundningsolja 
som användes ursprungligen efter att golvet torkat över natten.

ParkettSoap


