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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Materiaal goed schudden.
• Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 

gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner
Water.

Gereedschap/Materiaalverbruik
Doek en spons / ca. 50-100 ml auf 10l water toevoegen. Bij extreme vervuiling kan hoger gedoseerd worden. Voldoende 
voor 100m².

Productgegevens

Artikelnr.
10080 1 l 12 -

10 l - 60

GISCODE GS80

Inhoudstoffen < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE

Opslag en transport 36 maanden houdbaar. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.

Sterk geconcentreerde, zuuringestelde reiniger. Lost vet, olie, vuil, 
kalk, roest en urinevlekken op

• Lost vet, kalk, urinevlekken, roest, olie en alle soorten vuil op
• Lager verbruik, zeer economisch
• Verwijdert hardnekkige vervuilingen

Toepassingsgebied:
Geschikt voor de reiniging van zuur- en waterbestendige 
oppervlakken zoals kachels, tegels, was, wc- en urinoirs, 
badwanden, doucheruimten, armaturen alsook keramische vloeren 
in zwembaden. Niet geschikt  voor emaille en kalksteen.

Sanitärreiniger
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige 
ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden 
tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het 
afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke 
aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing:
Het reinigingsconcentraat in de mengverhouding met water mengen, bij sterke vervuilingen hoger doseren. Het oppervlak 
vochtig met de reinigingsoplossing met geschikt reinigingsgereedschap wissen.
Om de voegen te beschermen moeten de voegen met voorgewaterd worden. Na een korte tijden met water 
nabehandelen. Droogwrijven is alleen noodzakelijk bij verchroomde voorwerpen.

Niet op kalkhoudende stenen, aluminium en gelakte oppervlakken gebruiken. In geval van twijfel over de geschiktheid van 
het product, dit op een onopvallende plek testen.

Belangrijke aanwijzingen

Sanitärreiniger


