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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 
további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Hígító
A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL öntözőkanna vagy törlőkendő / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l), az alap szívóképességétől függően.

Műszaki adatok

Cikkszám
10100 1 l 15 540

5 l 4 128

GISCODE Ö10+

Tartalom Víz, anionikus felületaktív anyagok, illatanyagok, konzerválószerek, kobaltmentes 
szárazanyag

Tárolás és szállítás 24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Az ADR szerint nem 
veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

Vízbázisú ápolóolaj. Olajozott padlók védelme. Oldószermentes 
és így környezetkímélő ápolószerként ideális kiegészítőszere a 
tartós parkettapadlóknak. Megőrzi az olajozott padlók szép 
megjelenését. A teljes felület ápolására és részleges javításra 
egyaránt alkalmas.

• Elhasznált és kopott padlók felfrissítésére
• Megszünteti az alapozóolaj kisebb sérüléseit
• Oldószermentes
• Szagmentes
• Információ a LOBA-tól

Alkalmazási terület:
Olajjal kezelt parketták és fapadlók ápolására alkalmas.

Frissítő hatású ápolóolaj

NatureOil
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

Száradási idő
• 4-6 óra után szabad óvatosan rálépni.
• Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

Alkalmazás:

Többrétegű padlók újonnan lerakott elemeit, valamin a frissen olajozott padlókat
tisztítsa meg a portól (seprés, porszívózás), vigyen fel a felületre egyenletes vékony rétegben NatureOil olajat, és a 
felesleget azonnal terítse szét, amíg nem jön létre egy teljesen áttetsző felület. Kerülje el tócsák kialakulását.

LOBACARE® Cleaner vagy LOBACARE® ParkettSoap padlótisztítóval tisztítsa meg azokat a padlókat, amelyeken 
letapadt szennyeződések vannak, vagy amelyeken láthatók a használat nyomai,
szükség esetén pedig alkalmazzon enyhén koptató hatású LOBATOOL special koronggal (bézs/zöld) végzett kiegyenlítő 
előkezelést. Ha teljesen megszáradt, vigyen fel NatureOil olajat.

Erősebb szennyeződés esetén
szükség lehet impregnáló olajjal végzett kezelésre is. Ezzel kapcsolatos felhasználási tájékoztatás az olajozott fapadlók 
ápolási útmutatójában található.

Nagy felületeken
használja a SprayCleaner-eljárást. Vigye fel a NaureOilt permetezéssel és gépi kiegyenlítéssel (egytárcsás súrológép 
LOBATOOL fehér special-Pad koronggal).

A nem szívóképes alapok,
pl. újonnan lerakott vagy alig használt, gyárilag UV-olajozott parkettapadlók nedvesedésével problémák lehetnek. Az ilyen 
padlók ápolására alkalmas pl. a NatureWax.

Az átitatódott rongyokat, csiszolókorongokat és más szerszámokat zárt tartályban kell őrizni, a csiszolóporral megkötött 
olajat, anyagdarabokat meg kell nedvesíteni például vízzel, vagy pedig zárható vödörben kell tárolni, adott esetben tűzbiztos 
módon ártalmatlanítani, egyébként ugyanis számolni kell az öngyulladás veszélyével.

Fontos tájékoztatás

NatureOil
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, 
de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom 
és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében 
ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a 
felületre a LOBATOOL Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatók.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

NatureOil


