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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Műszaki adatok

Cikkszám
10059 10 l 60

pH-érték 7,4

GISCODE GU83

Tartalom < 5% nem ionos felületaktív anyagok, LIMONENE, illatanyagok, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

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

Bedörzsöléssel felvihető vízbázisú ápolószer. Tisztítás és ápolás egy 
lépésben.

• Sportcsarnokok padlójának rendszeres felmosására
• Géppel is feldolgozható
• Kielégíti a sportpadlókra vonatkozó német és európai 

szabványokat
• Nagyon kiadós koncentrátum
• Nincs szükség környezetszennyező alaptisztításra

Alkalmazási terület:
Sportcsarnokok PVC-, linóleum- és gumiburkolatainak tisztítására és 
ápolására alkalmas.

GymCare (Sportbodenpflege)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

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.

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó 
automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 500–1000 ml mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100m² 
felületre elegendő.

Száradási idő
• kb. 60 perc

Alkalmazás:

Első ápolás
Ha nincs lehetőség diszperziós ápolószerrel, például LOBACARE® SportCare-rel végezni első ápolást, hígítsa fel a 
sportpadlóápoló szert 1:10 arányban vízzel, és törölje fel vele a padlóburkolatot. Törölje fel a még megmaradt nedves 
felületeket. Ne végezzen utópolírozást.

Karbantartó ápolás (kézi)
Hígítsa fel a sportpadló-ápolószert 1:20 arányban vízzel, és törölje fel felmosómoppal. Pontszerű tisztításhoz vigyen fel a 
hígítatlan sportpadlóápoló szerből valamennyit a szennyezett helyekre, és dolgozza meg intenzíven tisztítógéppel vagy 
megnedvesített kézi súrolópárnával.

Karbantartó ápolás (gépi)
Hígítsa fel a sportpadlóápoló szert 1:10 arányban vízzel, és törölje fel dörzsölő-szívó géppel. A megfelelő ápolóhatás 
érdekében le kell mondani az azonnali leszívásról. Hagyja felszáradni a felületen maradt nedvességet. Pontszerű 
tisztításhoz vigyen fel a hígítatlan sportpadlóápoló szerből valamennyit a szennyezett helyekre, és dolgozza meg intenzíven 
tisztítógéppel vagy megnedvesített kézi súrolópárnával.

Padlótisztítás:
A termék ismét eltávolítható LOBACARE® Grundreiniger special szerrel végzett alaptisztítással, linóleumbevonatok esetében 
pedig LOBACARE® CareRemovert kell alkalmazni. A részletekhez lásd a termékre vonatkozó műszaki információkat.

A felületet nem szabad elárasztani a tisztítóoldattal. Ha túl sok vizet visz fel és túl hosszú hatásidőt alkalmaz, duzzadások 
jöhetnek létre, amit mindenképpen el kell kerülni. A készülékfedelekbe bekerülő nedvesség a burkolat duzzadását és 
korróziót okozhat, a fedeleket ezért a száradáshoz fel kell nyitni.

Fontos tájékoztatás

GymCare (Sportbodenpflege)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

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.

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.

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