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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

• Dobro stresite material.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo
Voda.

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Krpa ali gobica/v 10 l vode dodajte približno od 50 do 100 ml. Pri močni zamazanosti je lahko odmerek večji. Zadošča za 100 
m².

Podatki o izdelku

Št. artikla
10080 1 l 12 -

10 l - 60

GISCODE GS80

Sestavine < 5% neionske površinsko aktivne snovi, dišave, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL 
SALICYLATE

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte 
pred zmrzaljo.

Visokokoncentrirano kislo čistilo. Odstrani mast, olje, umazanijo, 
vodni kamen, rjo in urinski kamen.

• Odstrani mast, vodni kamen, urinski kamen, rjo, olje in vse vrste 
umazanije

• Manjša poraba, zelo izdatno
• Odstranjuje trdovratno umazanijo

Področje uporabe:
Primerno za čiščenje površin, odpornih proti kislini in vodi, kot so 
ploščice, korita, stranišča, pisoarji, kadi, prhe, armature ter keramične 
obloge v bazenih. Ni primerno za emajle in apnenec.

Sanitärreiniger
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Uporaba:
Koncentrat za čiščenje zamešajte z vodo, pri močnejši umazaniji odmerek ustrezno povečajte. Površino obrišite s primernim 
orodjem za čiščenje, da je enakomerno ovlažena s čistilno raztopino.
Reže zaščitite tako, da jih vnaprej omočite z vodo. Po kratkem učinkovanju jih sperite s čisto vodo. Drgnjenje so suhega je 
potrebno samo pri kromiranih površinah.

Ne uporabljajte na apnenčastem kamnu, aluminiju in lakiranih površinah. Če dvomite v primernost izdelka, jo preverite na 
neopaznem mestu.

Pomembne opombe

Sanitärreiniger


