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Navodila za obdelavo

• Nesprijeto umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
• Dobro stresite material.

Razredčilo
Voda.

Podatki o izdelku

Št. artikla
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

Vrednost pH 9,6

GISCODE GU70

Sestavine 5 - 15% milo

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri 
od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

Sredstvo za oljene in voskane talne obloge. Temeljito in blago 
čiščenje, tvori negovalno plast mila. Z dodajanjem v vodo za 
brisanje dosežete vračanje maščobe, kar pomeni zaščitni učinek 
pri vzdrževalnem čiščenju. V visoki koncentraciji omogoča 
odstranjevanje trdovratne umazanije. Intenzivno čiščenje omogoča 
preprosto obnovo oljenih tal brez brušenja.

• Dober čistilni učinek
• Negovalni učinek z vračanjem maščobe
• Na podlagi naravnih rastlinskih maščob.

Področje uporabe:
Z blagim vračanjem maščobe je primerno za negovalno vzdrževalno 
čiščenje naoljenih ter voskanih tal. Odstrani trdovratno umazanijo in 
pod optimalno pripravi na naknadno impregnacijo z olji LOBASOL® 
HS.

Na osnovi naravnih sestavin

ParkettSoap
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Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Uporaba:

Negovalno vzdrževalno čiščenje
Za redno negovalno čiščenje uporabite približno od 50 do 100 ml sredstva ParkettSoap na vedro (10 l) vode. S čistilno 
raztopino je treba tla do vlažnega očistiti s primernim čistilnikom tal za to vrsto talne obloge. Uporaba prevelike količine 
vode s predolgim časom učinkovanja lahko pri parketu in pluti povzroči nabrekanje, zato se ji izogibajte. Z rednim poliranjem 
z enoploščnim strojem in belo posebno blazinico LOBASAND ali ročno z ročno krtačo ter vlaknasto krpo LOBATOOL povečate 
trpežnost negovalne plasti.

Intenzivno čiščenje
Sredstvo ParkettSoap zmešajte z vodo v razmerju 1 : 2, površino omočite s pršilno kanglico ali čistilnikom tal. Takoj po 
tem površino obdelajte z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBASAND. Umazano tekočino takoj po tem 
posesajte z mokrim sesalnikom ali obrišite s krpami ali čistilnikom tal, nato pa obrišite s čisto vodo. Večje površine obdelajte 
po odsekih. Za preprečevanje nabrekanja lesa uporabite le potrebno količino materiala in omejite čas učinkovanja na 
najmanjšo potrebno mero.
Ker s tem močno izlužite tla, po sušenju čez noč obvezno opravite obdelavo s sredstvom LOBACARE® ParkettOil Pro ali na 
začetku uporabljenim temeljnim oljem.

ParkettSoap


