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TEKNISIÄ TIETOJA

Työstöohjeita

Ohennin
Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-suihkepullo, lasta tai liina / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) kuivamisen jälkeen kiillotus käsin tai koneella esim. 
valkoisella LOBASAND NormalPad -laikalla.

• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 
käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

pH-arvo 9,0

GISCODE GE10

Sisältö vesi, vahat, ei-ioniset tensidit, tuoksuaineet, säilöntäaineet

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. 
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

Vesipohjainen hoitovaha. Öljytyn ja vahatun parkettilattian 
suojaamiseen. Vahapitoiset pinnat tarvitsevat säännöllistä hoitoa 
samettimaisen ulkonäkönsä ylläpitämiseksi. Vesipohjaiset ja 
liuotinvapaat hoitotuotteet ovat ihanteellinen valinta pinnan 
suojaukseen ja kunnostukseen.

• Suojaa lattiaa vedeltä ja lialta
• Turvallinen ja helppo käsittely
• Liuotinvapaa
• Neutraali tuoksu
• Helppo kiillottaa
• LOBAn innovaatio

Käyttöalue:
Sopii öljytyn ja vahatun parketin ja puulattian hoitoon.

Suojaava hoitovaha

NatureWax
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TEKNISIÄ TIETOJA

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

Kuivumisaika
• Noin 60 min

Käyttö:

Uudet asennetut monikerroselementit,
jotka on vasta öljytty ja vahattu, sekä kovavahaöljyllä kyllästetyt lattiat: poista pöly lakaisemalla tai imuroimalla, levitä 
NatureWax-tuotetta tasainen, ohut kerros nukkaamattomalla liinalla tai sienellä ja kiillota kuivumisen jälkeen.
Puhdista erittäin likaiset lattiat märkäpyyhkimällä ne LOBA ParkettSoap -tuotteella, levitä kokonaan kuivumisen jälkeen 
NatureWax-tuotetta ja kiillota.

Kuluneet lattiat, joissa on käytön jälkiä,
pitää valmistella puhdistamalla ne perusteellisesti LOBA Cleaner -tuotteella tai LOBA ParkettSoap -tuotteella sekä 
tarvittaessa myös tasoittamalla ne koneella hieman hankaavan LOBATOOL-normaalilaikan (beige/vihreä) kanssa. Kun pinta 
on täysin kuiva, levitä NatureWax-tuotetta ja kiillota.

Suurille pinnoille
voidaan käyttää SprayCleaner-menetelmää. Levitä NatureWax-tuotetta suihkuttamalla ja tasoittamalla koneella 
(lattianhoitokone ja valkoinen LOBATOOL-erikoislaikka).

NatureWax


