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TEKNISIÄ TIETOJA

Työstöohjeita

Ohennin
Vesi.

• Ravistele ainetta perusteellisesti.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 

käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10065 1 l 12 480

10 l - 60

pH-arvo 8,2

GISCODE GG60

Sisältö < 5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, < 5% anioniset pinta-aktiiviset aineet, hajuvedet, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei 
ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Peruspuhdistusaine lakatuille lattiapäällysteille. Poistaa 
pinttyneen lian ja vanhat hoitoainekerrokset. Säännöllinen 
peruspuhdistus yhdessä harkitun huollon kanssa pidentää lakattujen 
parkettilattioiden käyttöikää moninkertaisesti.

• Poistaa vanhat hoitoainekerrokset
• Poistaa pinttyneen lian
• Yleiskäyttöön erilaisille lakatuille päällysteille
• Materiaaleja suojaava ja pH-neutraali

Käyttöalue:
Sopii vanhojen hoitoainekerrosten poistoon vedenpitäviltä 
lattiapäällysteiltä, kuten lakatulta puulattialta, korkkipäällysteeltä, 
linoleumi-, PVC- ja kumipäällysteeltä.

Peruspuhdistusta LOBA-järjestelmässä

CareRemover
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Yleisiä ohjeita

Työstöohjeita

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-suihkepullo tai lattiamoppi / 10–20 ml/m² = 50–100 m²/l (vastaa 1–2 litraa valmista liuosta per 100 m²) 
likaantumisasteen mukaan. Puhdistus lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla tai sopivilla laikoilla 
varustetulla lattianpesukoneella.

Käyttö:

Valmistelu: 
Sekoita peruspuhdistusainetta veteen suhteessa 1:4 – 1:6 ja kostuta pinta LOBATOOL-suihkepullolla, lattiamopilla tai 
-laitteella.

Keskikokoisten ja suurien pintojen peruspuhdistus (lattianpesukoneella):
Anna vaikuttaa hetken, käsittele lattianpesukoneella ja sopivilla, hankaavilla laikoilla. 

Pienten ja keskikokoisten pintojen peruspuhdistus (lattianhoitokoneella):
Anna vaikuttaa hetken, käsittele pinta lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla. Ime likaneste välittömästi 
märkäimurilla tai pyyhi se liinoilla tai lattiamopilla. 

Pienten pintojen peruspuhdistus (käsin): 
Levitä puhdistusaine ja anna vaikuttaa hetken. Käsittele käsin keskikovalla hankausharjalla. Ime likaneste välittömästi 
märkäimurilla tai pyyhi se liinoilla tai lattiamopilla.

Ensimmäinen hoito:
Jokaisen peruspuhdistuksen jälkeen täytyy ensimmäinen hoito tehdä sopivalla LOBA-hoitoaineella uudelleen. Levitä 
hoitotuote vasta kokonaan kuivumisen jälkeen.

Tehopuhdistus
Pinttyneen lian, kuten kenkien aiheuttamat naarmut, joita ei voi poistaa LOBA Cleaner -tuotteella, voi monissa tapauksissa 
poistaa käyttämällä CareRemover-tuotetta, jota sekoitetaan veteen suhteessa 1:10. Puhdista lattia puhdistusliuoksella 
hieman kosteaksi kullekin päällysteelle sopivalla lattiamopilla. Pyyhi välittömästi sen jälkeen pinta vielä puhtaalla vedellä 
hieman kosteaksi. Käsittele pinttynyttä likaa liinalla, harjalla tai vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla ja lattianhoitokoneella 
(hankaavien laikkojen, hankaussienien jne. käyttö voi naarmuttaa pintaa). Kokeile soveltuvuus tietyntyyppiselle lialle ensin 
pienellä alueella, ennen kuin käsittelet koko pinta-alan. Tahroja, jotka ovat lakan sisässä tai alla, ei voi poistaa kokonaan.

Kun hoitoainetta kerrostuu paljon, täytyy työvaihe mahdollisesti toistaa useasti. Sen jälkeen pinta pitää pyyhkiä puhtaalla 
vedellä (neutralisointi). Sen voi tehdä myös automaatilla.

Tärkeitä ohjeita

CareRemover
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Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.
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