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TEKNIK BILGILER

Ürün verileri

Ürün No.
10059 10 l 60

pH değeri 7,4

GISCODE GU83

İçerik maddeleri < 5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, LIMONENE, koku verici maddeler, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Su bazlı moplama malzemeleri. Bir çalışma adımında temizlik ve 
bakım.

• Spor salonlarındaki düzenli moplama uygulamaları için
• Makineyle de uygulanabilir
• Alman ve Avrupa spor zemini normlarının gerekliliklerini karşılar
• Çok verimli konsantre
• Çevreyi kirleten temel temizlik işlemleri gerekmez

Kullanım alanı:
Spor salonlarındaki PVC, linolyum ve kauçuk kaplamaların temizliği 
için uygundur.

GymCare (Sportbodenpflege)
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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.

İnceltici
Su.

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL temizlik mopu. Büyük alanlara uygun yassı silme mopunu veya otomatik ovma-süpürme makinesi kullanın. / 
Uygulamaya bağlı olarak, 10 l su içeren bir kovaya yaklaşık 500 - 1000ml ekleyin, 100 m² için yeterlidir.

Kuruma süresi
• yaklaşık 60 dakika

Uygulama:

İlk bakım
Örn. LOBACARE® SportCare gibi bir dispersiyon bakım malzemesiyle ilk bakım mümkün değilse, spor zemini bakım ürününü 
1:10 oranında suyla karıştırın ve bu karışımla zemin kaplamalarını silin. Çıkıntılı ıslak yerleri tekrar silin. Müteakip parlatma 
yapmayın.

Koruyucu bakım (manüel)
Spor zemini bakım ürününü 1:20 oranında suyla karıştırın ve bir temizlik mopuyla silin. Noktasal temizlik için, spor zemini 
bakım ürününü kirlenmiş yerlere inceltmeden uygulayın ve bir temizleme makinesi veya nemlendirilmiş bir el pediyle yoğun 
bir şekilde işleyin.

Koruyucu bakım (makineyle)
Spor zemini bakım ürününü 1:10 oranında suyla karıştırın ve zemin kaplamalarını bir otomatik ovma-süpürme makinesiyle 
silin. Yeterli bir bakım etkisinin elde edilebilmesi için doğrudan emme işleminden kaçınılmalıdır. Yüzeydeki kalan nemi 
kurumaya bırakın. Noktasal temizlik için, spor zemini bakım ürününü kirlenmiş yerlere inceltmeden uygulayın ve bir 
temizleme makinesi veya nemlendirilmiş bir el pediyle yoğun bir şekilde işleyin.

Temel temizlik:
Ürün, LOBACARE® özel cila temel temizleyici ile çıkarılabilir, linolyum kaplamalarda LOBACARE® CareRemover kullanılmalıdır, 
ayrıntılar için ürüne ait teknik bilgilere bakın.

Yüzey, temizleme solüsyonuyla doldurulmamalıdır. Çok uzun nüfuz etme süresiyle bağlantılı olarak çok fazla su kullanılması, 
şişmelere neden olabilir ve dolayısıyla bundan kaçınılmalıdır. Cihaz kovanlarına giren nem, kaplama şişmelerine ve korozyona 
neden olabilir, bu nedenle kovan kapakları kurutma amacıyla açılmalıdır.

Önemli notlar

GymCare (Sportbodenpflege)



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Almanya
Telefon: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-posta: service@loba.de | www.loba.de

02
/0

7/
20

20

Sayfa 3/3 

TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.
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