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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

• Добре разклатете материала.
• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 

относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Разредител
Вода.

Продуктови данни

Артикул №
10175 1 l 12 480

10 l - 60

pH-стойност 6,5

GISCODE GU73

Съставки 5 - 15% анионни повърхностноактивни вещества, парфюми, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при 
+5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

Силно концентриран, pH-неутрален почистващ препарат. За редовно 
почистване. Нейната щадяща повърхността и много висока почистваща 
производителност я правят универсален продукт.

• Много добро почистващо действие благодарение на изключително 
високата способност за разтваряне на замърсявания

• Много икономичен концентрат, 1 литър LOBACARE® Cleaner дава до 200 
литра готов за използване почистващ препарат

• Щади материала и е pH-неутрална
• Универсално приложим за всички водоустойчиви повърхности
• Екологичен биологично разградим почистващ препарат

Област на приложение:
Подходящ за почистване на всички водоустойчиви повърхности, като 
дървени подове, коркови покрития, подове с линолеум, PVC, каменни 
подове и други подови покрития. Подходящ е също за почистване на врати, 
плочки, стени, прозоречни рамки, стъкло и пластмасови повърхности.

Щадящо почистване в системата LOBA

Cleaner
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Указания за обработка

Апликатор/разход на материал
Моп за почистване LOBATOOL. Върху големи повърхности използвайте подходящ плосък моп за почистване, или автомат за изсмукване. 
/В зависимост от приложението добавете ок. 50 – 100 ml в кофа с 10 l вода, достатъчно за 100 m².

Приложение:
Смесете почистващия концентрат с вода, при по-силни замърсявания дозирайте в по-големи количества. Избършете влажно 
повърхността с почистващия разтвор с подходящо почистващо устройство.
Използването на твърде много вода заедно с твърде дълго време на въздействие при паркет и коркови подове може да причини 
набъбване и поради това трябва да се избягва.
Продуктът е подходящ също за използване в автомати за изсмукване.

Cleaner


