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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό
Νερό.

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
Πανί ή σφουγγάρι / προσθέστε περ. 50-100ml σε 10l νερό. Σε περίπτωση έντονης ρύπανσης η δοσολογία μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Επαρκεί για 
100m².

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10080 1 l 12 -

10 l - 60

GISCODE GS80

Συστατικά < 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αρωματικές ουσίες, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
BENZYL SALICYLATE

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε 
από παγετό.

Υψηλής συμπύκνωσης όξινο καθαριστικό. Διαλύει λίπη, λάδια, ακαθαρσίες, 
ασβέστη, σκουριά και επικαθήσεις ούρων.

• Διαλύει λίπη, ασβέστη, επικαθήσεις ούρων, σκουριά, λάδι και ακαθαρσίες 
κάθε είδους

• Χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση
• Απομακρύνει δύσκολες ακαθαρσίες

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για τον καθαρισμό ανθεκτικών σε νερό και οξέα επιφανειών όπως 
πλακίδια, λεκάνες νιπτήρων, λεκανών WC, ουρητήρων, λουτήρων, χώρων 
ντους, εξαρτημάτων υγιεινής καθώς και κεραμικών επιστρώσεων σε πισίνες. Δεν 
ενδείκνυται για σμάλτο και ασβεστόλιθο.

Sanitärreiniger
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρήση:
Αναμείξτε το συμπύκνωμα καθαρισμού με νερό, σε έντονες ακαθαρσίες αυξήστε ανάλογα τη δοσολογία. Σκουπίστε την επιφάνεια όντας υγρή με το 
διάλυμα καθαρισμού με κατάλληλη συσκευή καθαρισμού.
Για την προστασία των αρμών, αυτοί πρέπει να υγρανθούν εκ των προτέρων με νερό. Μετά από σύντομο χρόνο δράσης πλύντε με νερό. Το ξηρό 
τρίψιμο απαιτείται μόνο σε επιχρωμιωμένα αντικείμενα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασβεστούχες πέτρες, αλουμίνιο και βερνικωμένες επιφάνειες. Αν έχετε αμφιβολίες για την καταλληλότητα του 
προϊόντος πραγματοποιήστε δοκιμή σε μη εμφανές σημείο.

Σημαντικές υποδείξεις

Sanitärreiniger


