
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

01
/0

7/
20

20

Sayfa 1/2 

TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici
Su.

Ürün verileri

Ürün No.
10069 10 l 60

pH değeri 9,8

GISCODE GG60

İçerik maddeleri 5 - 15% sabun, < 5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, < 5% NTA, LIMONENE, koku 
verici maddeler

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

PVC zeminler için temel temizleyici. İnatçı kirleri ve eski bakım 
malzemesi katmanlarını temizler.

• Tüm bakım malzemesi katmanlarını kaldırır
• İnatçı kirleri giderir
• PVC’de kullanım için optimize edilmiştir
• PVC kaynak dikişlerini korur

Kullanım alanı:
PVC, kauçuk ve asfalt kaplamalardaki bakım malzemesi katmanlarını 
temizlemek için uygundur. LOBACARE® spor zemini bakımı ile birlikte 
sistemde PVC ve PU spor zeminleri için optimum çözüm.

Grundreiniger Spezial
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

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.

Uygulama talimatları

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL püskürtücü veya temizlik mopu / 10-20 ml/m² = 50-100 m²/l (uygulamaya hazır karışımda 100m² başına 1-2 
l’ye karşılık gelir), kirlenme derecesine bağlı olarak. Tek diskli parlatma makinesi ve LOBATOOL yeşil özel ped ile veya uygun 
pedlerle birlikte otomatik ovma-süpürme makinesi ile temizlik.

Uygulama:

Hazırlık: 
Temel temizleyiciyi 1:4 ila 1:6 oranında suyla karıştırın ve bir LOBATOOL püskürtücü, bir temel temizlik mopu veya  yardımıyla 
yüzeyi ıslatın.

Orta ila büyük yüzeylerde temel temizlik (otomatik temizleme makinesi) :
Kısa bir nüfuz etme süresinden sonra, uygun aşındırıcı ped disklerine sahip otomatik ovma-süpürme makinesi ile işleyin ve 
pis suyu doğrudan emdirin.

Küçük ila orta yüzeylerde temel temizlik (tek diskli parlatma makinesi):
Kısa nüfuz etme süresinden sonra, yüzeyi alta döşenmiş LOBASAND yeşil özel pedle birlikte bir tek diskli parlatma makinesi 
kullanarak işleyin. Pis suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplarıyla toplayın. 

Küçük alanlarda kemel temizlik (manüel): 
Temizlik maddesini dökün ve kısa nüfuz etme süresinden sonra orta sertlikteki sert bir fırçayla manüel olarak çalışın. Pis 
suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplarıyla toplayın.

İlk bakım:
Her temel temizlik sonrasında uygun bir LOBACARE® bakım malzemesiyle yeniden ilk bakım yapılması gerekir. Bakım 
ürününü sadece tamamen kurumadan sonra uygulayın.

Bakım malzemesi katmanı yüksekse, gerekirse ilgili işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır. Son olarak yüzeyi temiz suyla tekrar 
silin, nötrleştirin. Bu, bir otomatik aletle de gerçekleştirilebilir.

Önemli notlar

Grundreiniger Spezial


