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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10059 10 l 60

Hodnota pH 7,4

GISCODE GU83

Zloženie < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, LIMONENE, parfumy, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Ošetrujúci prípravokna vodnej báze určený na vytieranie. Čištenie a 
ošetrovanie v jednom pracovnom kroku.

• Pre pravidelné vytieranie podlahy v športových halách
• Je možné nanášať aj strojovo
• Spĺňa požiadavky nemeckých a európskych športových noriem
• Veľmi výdatný koncentrát
• Nie je potrebné žiadne neekologické hĺbkové čistenie

Oblasť použitia:
Vhodný na čistenie a ošetrovanie PVC, linolea a gumy v športových 
halách.

GymCare (Sportbodenpflege)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Voľné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
• Materiál dobre pretrepať.

Riedidlo
Voda.

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Mop LOBATOOL. Na veľkých plochách použite vhodný plochý mop alebo umývací  automat. / v závislosti od použitia dajte 
cca 500-1000 ml na vedro s 10 l vody, postačí pre 100 m².

Doba schnutia
• cca.60 min.

Použitie:

Prvotné ošetrenie
Pokiaľ nemôžete urobiť prvotné ošetrenie disperzným ošetrujúcim prípravkom ako je napr. LOBACARE® SportCare, pripravte 
zmes protriedku na ošetrovanie športových podláh v pomere  1:10 s vodou a s touto zmesou vytrite podlahovú krytinu. 
Mokré miesta zotrite. Neleštite.

Priebežná starostlivosť (ručná)
Pripravte roztok prostriedku na ošetrovanie športovej podlahovej krytiny v pomere 1:20 s vodou a vytrite podlahu mopom. 
Pre hĺbkové čistenie naneste nezriedený prípravok na ošetrovanie športovej podlahovej krytiny priamo na znečistené 
miesto a intenzívne rozotrite čistiacim strojom alebo navlhčeným padom.

Priebežná starostlivosť (strojová)
Pripravte roztok prostriedku na ošetrovanie športovej podlahovej krytiny v pomere 1:10 s vodou a vyčistite podlahu 
umývacím automatom. Pre dosiahnutie dostatočného ošetrujúceho účinku nesmiete následne roztok odsať. Nechajte 
zvyškovú vlhkosť na ploche zaschnúť. Pre hĺbkové čistenie naneste nezriedený prostriedok na ošetrovanie  športovej 
podlahovej krytiny priamo na znečistené miesto a intenzívne rozotrite čistiacim strojom alebo navlhčeným padom.

Hĺbkové čistenie:
Prípravok môžete odstrániť hĺbkovým čistením prípravkom na hĺbkové čistenie LOBACARE® Grundreiniger special, v prípade 
linolea musíte použiť prípravok LOBACARE® CareRemover, podrobnosti pozri technické informácie výrobku.

Plocha sa nesmie čistiacim roztokom zaplaviť. Použitie prílišného množstva vody v spojení s príliš dlhým časom pôsobenia 
môže spôsobiť napučanie a je treba sa mu vyhnúť. Vlhkosť, ktorá vnikne do prístroja, môže spôsobiť poškodenie a koróziu, 
z tohoto dôvodu pri sušení otvoriť veko.

Dôležité pokyny

GymCare (Sportbodenpflege)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

GymCare (Sportbodenpflege)


