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TEKNISIÄ TIETOJA

Työstöohjeita

Ohennin
Vesi.

• Ravistele ainetta perusteellisesti.
• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 

käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10175 1 l 12 480

10 l - 60

pH-arvo 6,5

GISCODE GU73

Sisältö 5 - 15% anioniset pinta-aktiiviset aineet, hajuvedet, LIMONENE, LINALOOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – 
+25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

Tiivistetty, pH-neutraali puhdistusaine. Nopeaan puhdistukseen, 
kuivaa jättämättä raitoja Pintaa säästävät puhdistusominaisuudet ja 
riittoisuus tekevät siitä yleiskäyttöisen tuotteen.

• Erittäin tehokas puhdistusvaikutus
• Erittäin riittoisa tiiviste, 1 litrasta LOBA Cleaner -tuotetta saadaan 

jopa 200 litraa käyttövalmista puhdistusainetta
• Materiaaleja suojaava ja pH-neutraali
• Yleiskäyttöön kaikille vedenpitäville pinnoille
• Ympäristöystävällinen biologisesti hajoava puhdistusaine

Käyttöalue:
Sopii kaikkien vedenpitävien pintojen, kuten puulattian, 
korkkipäällysteen, linoleumi-, PVC-, kivilattian ja muiden 
lattiapäällysteiden, puhdistukseen. Sopii myös ovien, kaakelien, 
seinien, ikkunankehyksien, lasin ja muovipintojen puhdistukseen.

Hellävaraista puhdistusta LOBA-järjestelmässä

Cleaner
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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.

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

Työstöohjeita

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-lattiamoppi. Käytä suurille pinnoille sopivaa litteää lattiamoppia-laitetta tai lattianpesukonetta. / Lisää 
käyttökohteen mukaan noin 50–100 ml 10 litraan vettä, jolloin liuos riittää 100 m²:lle.

Käyttö:
Sekoita puhdistustiiviste veteen, annostele tuotetta enemmän, jos pinta on erittäin likainen. Pyyhi pinta kosteaksi 
puhdistusliuoksella ja tarkoitukseen sopivalla puhdistuslaitteella.
Jos vettä käytetään liikaa ja liuoksen annetaan vaikuttaa liian kauan, parketti- ja korkkilattiat voivat turvota, mitä pitää 
välttää.
Tuote sopii käytettäväksi myös lattianpesukoneissa.

Cleaner


