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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Agitaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant
Apă.

Date despre produs

Nr. articol
10069 10 l 60

Valoare pH 9,8

GISCODE GG60

Ingrediente 5 - 15% săpun, < 5% agenți tensioactivi neionici, < 5% NTA (acid nitrilotriacetic) şi sărurile 
sale, LIMONENE, parfumuri

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Depozitare şi transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva 
îngheţului. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.

Agent de curăţare de bază pentru podele din PVC. Îndepărtează 
impurităţile persistente şi straturile vechi de agent de întreţinere.

• Îndepărtează straturile vechi de agent de întreţinere
• Îndepărtează impurităţile persistente
• Optimizat pentru utilizarea pe PVC
• Protejează îmbinările sudate din PVC

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru îndepărtarea straturilor vechi de agent de întreţinere 
de pe pardoselile cu PVC, cauciuc şi asfalt. Optim pentru podelele 
din PVC şu PU din sălile de sport din cadrul sistemului cu întreţinerea 
pentru podelele din sălile de sport LOBACARE®.

Grundreiniger Spezial
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Aparat aplicator/consum de material
Recipientul de pulverizare sau mopul LOBATOOL/10-20 ml/m² = 50-100 m²/l (corespunde cu 1-2 l la fiecare 100 m² în cazul 
amestecului gata de utilizat) în funcţie de gradul de murdărire. Curăţare cu maşina cu disc rotativ şi discul special LOBATOOL 
verde sau automatul de abraziune şi aspirare cu discuri adecvate.

Utilizare:

Pregătire: 
amestecaţi agent de curăţare de bază în raportul 1:4 până la 1:6 cu apă şi acoperiţi suprafaţa cu ajutorul unui recipient de 
pulverizare LOBATOOL, al unui mop sau al .

Curăţare de bază (automat de curăţare) pe suprafeţe medii până la mari:
după o scurtă durată de acţionare, prelucraţi cu un automat de abraziune şi aspirare cu discuri abrazive adecvate şi aspiraţi 
imediat murdăria desprinsă.

Curăţare de bază (maşină cu disc rotativ) pe suprafeţe mici până la medii:
după o scurtă durată de acţionare, prelucraţi suprafaţa cu o maşină cu disc rotativ cu discul special LOBASAND verde aşezat 
dedesubt. Aspiraţi imediat murdăria desprinsă cu un aspirator cu apă sau luaţi-o cu şervete, resp. mopuri. 

Curăţare de bază (manual) pe suprafeţe mici: 
aplicaţi agentul de curăţare şi după o scurtă durată de acţionare prelucraţi manual cu un buret abraziv cu peri cu duritate 
medie. Aspiraţi imediat murdăria desprinsă cu un aspirator cu apă sau luaţi-o cu şervete, resp. mopuri.

Prima întreţinere:
după fiecare curăţare de bază este necesară o nouă primă întreţinere cu agentul de întreţinere LOBACARE® adecvat. Aplicaţi 
produsul de întreţinere abia după uscarea completă.

În cazul acumulării mari de agent de întreţinere, respectiva procedură trebuie să fie repetată de mai multe ori dacă este 
cazul. Apoi ştergeţi suprafaţa cu apă curată, neutralizaţi. Acest lucru se poate realiza şi cu un automat.

Indicaţii importante
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