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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 
adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici
Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

Ürün verileri

Ürün No.
10105 1 l 15 540

5 l 4 128

pH değeri 9,0

GISCODE GE10

İçerik maddeleri Su, balmumlar, noniyonik tensitler, koku verici maddeler, koruyucu maddeler

Depolama ve taşıma 24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR’ye göre tehlikeli 
madde değildir. +5 ila +25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Su bazlı bakım mumu. Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke 
zeminleri korumak için. Balmumu içeren yüzeyler, kadifemsi 
görünümün korunması için düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Su ve 
solvent içermeyen bakım ürünleri, yüzeyin korunması ve yenilenmesi 
içi ideal seçeneği oluşturur.

• Zemini su ve kire karşı korur
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Solvent içermez
• Kokusuz
• Kolayca polisaj yapılabilir
• LOBA inovasyonu

Kullanım alanı:
Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke ve ahşap zeminlerin 
bakımı için uygundur.

Koruyucu bakım mumu

NatureWax
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL püskürtücü, spatula veya bez / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), kurumadan sonra manuel olarak veya makine ile 
polisaj işlemi, örn. LOBASAND beyaz NormalPad ile.

Kuruma süresi
• yaklaşık 60 dakika

Uygulama:

Yeni döşenmiş çok katmanlı elemanlar
yeni yağlanmış ve balmumu uygulanmış ve sert balmumu yağıyla emprenyelenmiş zeminleri tozsuz bir şekilde temizleyin 
(süpürme, emdirme), NatureWax'ı tüy bırakmayan bir bez veya süngerle eşit bir şekilde ve ince bir kat halinde uygulayın ve 
kurumadan sonra polisaj işlemi yapın.
Yapışan kirlerin bulunduğu zeminleri LOBACARE® ParkettSoap ile nemli bir şekilde silerek temizleyin, tamamen kurumadan 
sonra NatureWax ve polisaj işlemi yapın.

Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminleri 
LOBACARE® Cleaner veya LOBACARE® ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı 
LOBATOOL özel pedlerle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kuruma sonrasında NatureWax ve polisaj işlemi yapın.

Büyük yüzeylerde
SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. NatureWax'ı püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBATOOL beyaz özel pedle 
tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

NatureWax


