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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Materiál dobre pretrepať.
• 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.

Riedidlo
Voda.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10065 10 l - 60

1 l 12 480

Hodnota pH 8,4

GISCODE GG60

Zloženie < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, < 5% aniónové povrchovo aktívne látky

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

Hĺbkový čistič na lakované podlahové krytiny. Odstraňuje odolné 
nečistoty a vrstvy starých ošetrovacích prostriedkov. Pravidelné 
hĺbkové čistenie zvyšuje v kombinácii so správne vybraným 
ošetrovaním životnosť lakovanej podlahy niekoľkonásobne.

• Odstraňuje staré vrstvy ošetrujúcich prípravkov
• Odstraňuje odolné nečistoty
• Univerzálne použitie pre rôzne krytiny
• Chráni materiál, pH neutrálny

Oblasť použitia:
Vhodný na odstraňovanie starých vrstiev ošetrujúcich prípravkov 
na vodeodolných podlahových krytinách ako lakovaná drevená 
podlaha, korok, linoleum a guma.

 Optimalizovaná 

     receptúra
Hĺbkové čistenie v systéme LOBA

CareRemover
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Striekacia konvica  LOBATOOL alebo mop / 10-20 ml/m² = 50-100 m²/l (zodpovedá 1-2 l na 100 m² pre hotovú zmes) 
v závislosti od intenzity znečistenia. Čistenie jednokotúčovým strojom a špeciálnym zeleným padom LOBATOOL alebo 
čistiacim automatom s vhodným padom.

Použitie:

Príprava: 
Zmiešajte hĺbkový čistič v pomere 1:4 až 1:6 s vodou a naneste na povrch podlahy striekacou pištoľou LOBATOOL, mopom 
alebo systémom .

Hĺbkové čistenie (čistiaci automat) na stredných až veľkých plochách:
Po krátkej dobe pôsobenia rozotrite čistiacim automatom s vhodným abrazívnym padom a naplavené nečistoty ihneď 
odsajte.

Hĺbkové čistenie (leštička) na menších až stredných plochách:
Po krátkom pôsobení ošetrite povrch leštičkou so zeleným špeciálnym padom LOBATOOL. Naplavené nečistoty ihneď 
odsajte vysávačom na mokré vysávanie alebo vytrite handrami alebo mopom. 

Hĺbkové čistenie (ručné) na malých plochách: 
Naneste čistiaci roztok a po krátkom pôsobení ručne zapracujte kefou so stredne tvrdými štetinami. Naplavené nečistoty 
ihneď odsajte vysávačom na mokré vysávanie alebo vytrite handrami alebo mopom.

Prvotné ošetrenie:
Po každom hĺbkovom čistení musíte urobiť opätovné prvotné ošetrenie vhodným ošetrovacím prípravkom rady LOBACARE®. 
Ošetrujúci prípravok nanášajte až po úplnom zaschnutí.

Intenzívne čistenie
Odolné nečistoty a stopy po obuvi, ktoré sa nedajú odstrániť prípravkom LOBACARE® Cleaner, môžete vo veľa prípadoch 
odstrániť čistením prípravkom CareRemover zriedeným v pomere 1:10 s vodou. Týmto roztokom urobte aerosolové 
zvlhčenie podlahy a vyčistite mopom vhodným pre daný typ krytiny. Bezprostredne potom znovu naneste aerosolovým 
postrekom vodu, zotrite a neutralizujte. Odolné nečistoty odstráňte handrou, kefou alebo špeciálnym zeleným padom 
LOBATOOL a jednokotúčovým strojom (použitie hrubých padov, špongie apod. môže mať za následok poškrabanie povrchu). 
Vhodnosť na odstránenie konkrétneho znečištenia musíte pred použitím na celej ploche vyskúšať na nenápadnom mieste. 
Škvrny, ktoré prenikli do laku alebo pod lak, sa nedajú odstrániť bezo zvyšku.

V prípade vytvorenia vysokého nánosu ošetrovacích prostriedkov, sa musí celý proces možno aj viackrát opakovať. Na záver 
plochu dočistiť čistou vodou, neutralizovať. Toto je možné robiť aj automatom.

Dôležité pokyny

CareRemover
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

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.

CareRemover


