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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA spraykande, spartel eller klud / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), efter tørring manuel eller maskinel polering, f.eks. med 
LOBASAND NormalPad, hvid.

• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 
GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Varenr.
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

pH-værdi 9,0

GIS-KODE GE10

Indholdsdeklaration Vand, Voks, Ikke-ioniske tensider, duftstoffer, Konserveringsmidler

Opbevaring og transport Lagerstabil i 24 måneder, bemærk påtrykket på kartonen. Ikke farligt gods iht. ADR. 
Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

Plejevoks på vandbasis. Til beskyttelse af olierede og voksede 
parketgulve. Voksholdige overflader har brug for en regelmæssig 
pleje for at bevare det fløjlsbløde udseende. Vandbaserede og 
opløsningsmiddelfrie plejeprodukter udgør det ideelle valg til 
beskyttelse og til opfriskning af overfladen.

• Beskytter gulvet mod vand og snavs
• Sikker og enkel forarbejdning
• Opløsningsmiddelfri
• Lugtneutral
• Let at polere
• Innovation fra LOBA

Anvendelsesområde:
Egnet til pleje af olierede og voksede parket- og trægulve.

Beskyttende plejevoks

NatureWax
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

Henvisninger til brug

Tørringstid
• ca. 60 min.

Anvendelse:

Nylagte flerlagselementer
for nyligt olierede og voksede gulve og gulve der er imprægneret med hårdvoksolie rengøres støvfrit (fejning, støvsugning), 
påføres NatureWax i et ensartet tyndt lag med en fnugfri klud eller svamp og poleres efter tørring.
Gulve med vedhæftende snavs rengøres med en fugtig vaskning med LOBA ParkettSoap, når det er helt tørt påføres 
NatureWax og der poleres.

Brugte gulve med brugsspor
forberedes med en grundig rengøring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, efter behov også med en maskinel 
egalisering med en let abrasiv LOBASAND SpecialPad (beige/grøn). Når gulvet er helt tørt påføres NatureWax, og der 
poleres.

På større flader
kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Påfør NatureWax vha. sprayning og maskinel egalisering (enkeltskivemaskine 
med LOBASAND SpecialPad hvid).

NatureWax


