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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

• Добре разклатете материала.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Разредител
Вода.

Апликатор/разход на материал
Кърпа или гъба/добавете ок. 50 – 100 ml на 10 l вода. При силно замърсяване може да се дозира в по-големи количества. Достатъчно за 
100 m².

Продуктови данни

Артикул №
10080 1 l 12 -

10 l - 60

GISCODE GS80

Съставки < 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
BENZYL SALICYLATE

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от 
замръзване.

Високо концентриран, киселинен почистващ препарат. Разтваря мазнина, 
масло, замърсяване, варовик, ръжда и уринен камък.

• Разтваря мазнина, варовик, уринен камък, ръжда, масло и замърсяване 
от всякакъв вид

• Малък разход, много икономично
• Отстранява упорити замърсявания.

Област на приложение:

Подходящ за почистване на устойчиви на киселини и вода повърхности, 
като теракот, плочки, мивки, тоалетни чинии и писоари, вани за баня, душ 
помещения, арматури, както и керамични покрития в плувни басейни. Не е 
подходящ за емайл и варовик.

Sanitärreiniger
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Указания за обработка

Приложение:
Смесете почистващия концентрат с вода, при по-силни замърсявания дозирайте в по-големи количества. Избършете влажно 
повърхността с почистващия разтвор с подходящо почистващо устройство.
За защита на фугите те трябва предварително да се намокрят с вода. След кратко време на действие изплакнете с чиста вода. Сухо 
търкане е необходимо само при хромирани предмети.

Да не се използва върху варовикови камъни, алуминий и лакирани повърхности. В случай на съмнение тествайте пригодността на 
продукта върху скрито място.

Важни указания

Sanitärreiniger


