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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Dobrze wstrząsnąć materiał.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Woda.

Dane produktów

Nr artykułu
10065 10 l - 60

1 l 12 480

Wartość pH 8,4

GISCODE GG60

Składniki < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, < 5% anionowe 
środki powierzchniowo czynne

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Przechowywanie i transport w 
temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem. Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych. 
Usuwa uciążliwe zanieczyszczenia i stare warstwy preparatów 
pielęgnujących. Regularne gruntowne czyszczenie w zestawieniu 
z dopasowaną pielęgnacją wielokrotnie zwiększa żywotność 
lakierowanych podłóg parkietowych.

• Usuwa stare warstwy środków pielęgnujących
• Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
• Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
• Łagodne działanie i neutralne pH

Obszar zastosowań:
Nadaje się do usuwania starych warstw środków pielęgnacyjnych na 
wodoodpornych wykładzinach podłogowych, takich jak lakierowane 
podłogi drewniane, linoleum, wykładziny PCV i gumowe.

 Zoptymalizowana 

        f
ormuła

Czyszczenie gruntowne w systemie LOBA

CareRemover
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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Pojemnik do spryskiwania LOBATOOL lub mop / 10–20 ml/m² = 50–100 m²/l (odpowiada 1–2 l na 100 m² w przypadku 
mieszanki gotowej do użycia) w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Czyszczenie maszyną jednotarczową i specjalnym 
padem zielonym LOBATOOL lub automatem odsysającym z odpowiednimi padami.

Zastosowanie:

Przygotowanie: 
Preparat do gruntowego czyszczenia rozmieszać z wodą w stosunku 1:4 do 1:6 i nanieść na powierzchnię przy użyciu 
pojemnika do spryskiwania LOBATOOL, mopa lub .

Czyszczenie gruntowne (automat czyszczący) na średnich i dużych powierzchniach:
Po krótkim czasie oddziaływania obrobić automatem odsysająco-szorującymi z abrazyjnymi tarczami padów i bezpośrednio 
odessać ciecz z zanieczyszczeniami. W celu zredukowania powstawania piany do zbiornika brudnej wody dodać preparat 
zapobiegający pienieniu. 

Czyszczenie gruntowne (maszyna jednotarczowa) na małych i średnich powierzchniach:
Po krótkim czasie oddziaływania obrobić powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym zielonym padem LOBASAND. 
Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami. 

Czyszczenie gruntowne (ręczne) małych powierzchni: 
Pokryć mieszanką i po krótkim czasie oddziaływania zebrać ciecz z zanieczyszczeniami przy użyciu szczotki do szorowania o 
średniej twardości. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

Pierwsza pielęgnacja:
Po każdym gruntownym czyszczeniu konieczna jest ponowna pierwsza pielęgnacja odpowiednim środkiem do pielęgnacji 
LOBACARE®. Produkt pielęgnujący nanosić dopiero po pełnym wyschnięciu.

Czyszczenie intensywne
Uporczywe zanieczyszczenia i ślady chodzenia, których nie da się usunąć przy użyciu LOBACARE® Cleaner, mogą w wielu 
przypadkach zostać usunięte przy użyciu CareRemover rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:10. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
podłoga zostaje nawilżona mgiełką i oczyszczona mopem odpowiednim do wykładziny. Bezpośrednio po tym nawilżyć 
mgiełką wodną i wytrzeć, zneutralizować. Uporczywe zanieczyszczenia obrabiać szmatką, szczotką lub specjalnym zielonym 
padem LOBATOOL i maszyną jednotarczową (zastosowanie padów abrazyjnych, gąbki myjącej itp. może prowadzić do 
zadrapania powierzchni). Przed kompletnym zastosowaniem w przypadku określonych zanieczyszczeń należy sprawdzić 
przydatność w niewidocznym miejscu. Plamy wnikające w lakier lub pod lakier nie mogą zostać usunięte bez pozostałości.

W razie potrzeby, w przypadku nagromadzenia warstw środków pielęgnujących, należy kilkakrotnie powtórzyć proces. 
Następnie przetrzeć powierzchnię czystą wodą, zneutralizować. Można to wykonać także przy użyciu automatu.

Ważne wskazówki

CareRemover
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

CareRemover


