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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant
Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să fie diluat!

Date despre produs

Nr. articol
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

Valoare pH 9,0

GISCODE GE10

Ingrediente Apă, ceruri, tenside neionice, substanţe odorante, conservanți

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 24 luni, respectaţi inscripţia de pe pachet. Nu sunt bunuri periculoase 
conform ADR. Depozitare şi transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

Ceară de întreţinere pe bază de apă. Pentru protecţia podelelor 
cu parchet tratat cu ulei şi ceară. Suprafeţele cu conţinut de ceară 
necesită o întreţinere regulată pentru păstrarea întregului aspect. 
Produsele de întreţinere pe bază de apă şi fără solvent reprezintă 
alegerea ideală pentru protejarea şi împrospătarea suprafeţelor.

• Protejează podeaua împotriva apei şi murdăriei
• Prelucrare sigură şi simplă
• Fără solvenţi
• Miros neutru
• Se lustruieşte uşor
• Inovaţie de la LOBA

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru întreţinerea parchetului şi podelelor din lemn tratate 
cu ulei şi ceară.

Ceară de întreţinere protectoare

NatureWax
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Aparat aplicator/consum de material
Recipientul de pulverizare, spatula sau şervetul LOBATOOL/10-20 ml/m² (50-100 m²/l) polizare manual sau mecanic după 
uscare, de ex. cu LOBASAND NormalPad alb.

Durată de uscare
• cca 60 min.

Utilizare:

Elemente din mai multe straturi nou amplasate
curăţaţi de praf (măturare, aspirare) podelele proaspăt tratate cu ulei şi ceară, precum şi cele impregnate cu ceară dură pe 
bază de ulei, aplicaţi în strat subţire şi uniform NatureWax cu un şervet fără scame sau un buret şi lustruiţi după uscare.
Curăţaţi podelele cu impurităţi aderente prin ştergerea umedă cu LOBACARE® ParkettSoap, după uscarea completă aplicaţi 
NatureWax şi lustruiţi.

Podele uzate cu urme de uzură
pregătiţi printr-o curăţare riguroasă cu LOBACARE® Cleaner sau LOBACARE® ParkettSoap, dacă este necesar şi prin egalizarea 
mecanizată cu discurile speciale LOBATOOL uşor abrazive (bej/verde). După uscarea completă aplicaţi NatureWax şi lustruiţi.

Pe suprafeţele mari
se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicaţi NatureWax prin pulverizare şi egalizare mecanizată (maşină cu disc 
rotativ cu discul special LOBATOOL alb).

NatureWax


