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TECHNISCHE INFORMATIE

Productgegevens

Artikelnr.
10055 1 l 12 480

10 l - 60

pH-waarde 8,6

GISCODE GE20

Inhoudstoffen Water, polymeren, wateroplosbare oplosmiddelen, geurstoffen, conserveringsmiddelen

Opslag en transport 24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens 
ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.

Dispersieonderhoudsmiddel. Voor de bescherming van gelakte 
vloeren. Beschermt gelakte vloeren door een onderhoudsfilm tegen 
kleine krasjes en slijtage aan te brengen. Voorkomt vroegtijdige 
slijtage en verhoogt actief de levensduur van het oppervlakte.

• Behoudt de waarde en optiek van de vloer
• Beschermt de lakfilm tegen langdurige slijtage
• Brengt nieuwe glans op zwaar belaste en versleten vloeren
• Voorkomt inbrandsporen van schoenzolen van de lak
• Zeer stroef
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Extreem hoge  voetsporen resistentie

Toepassingsgebied:
Geschikt voor het onderhoud van gelakte houten vloeren, 
linoleum- en PVC-vloerbedekkingen. Voldoet aan de antislipwaarde 
voor sportvloeren volgens DIN 18032. Gecertificeerd FIBA-product
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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Verdunner
Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik
LOBATOOL polishverdeler, op grote vloeren met een geschikte mop / 30-40ml(g)/m² = 25-35m²/l(kg)

Droogtijd
• Begaanbaar na 1-2 uur.
• Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

Gebruiksaanwijzing:
In gedeelten wordt het materiaal op de vloer aangebracht en aansluitend in een gelijkmatige laag aan verwerkt. Zonder 
druk werken, indien mogelijk het gereedschap vlak op de vloer laten, niet optillen. Op één zijde in de ruimte beginnen en 
dan van wand tot wand tot de tegenover liggende zijde met deur werken. Een ruimte moet steeds compleet onderhouden 
worden. De vloer in geen geval tijdens het drogen nogmaals bewerken, anders kunnen er strepen ontstaan.

Intensieve reiniging:
Het product is weer verwijderbaar door een intensieve reiniging met LOBA® CareRemover, voor details zie technische 
informatie van het product.

• Los vuil en stof vooraf met een stofzuiger, bezem of mop verwijderen, aansluitend vochtig met LOBACARE® CleanFix 
of Cleaner wissen. Vast hechtende vervuilingen en resten oud onderhoudsmiddel moeten vooraf door een intensieve 
reiniging met LOBACARE® CareRemover verwijderd worden. Hiervoor aub in ieder geval de technische informatie van het 
betreffende product in acht nemen.

• Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen  in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de 
GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.
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