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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• Rázza fel alaposan az anyagot.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Hígító
Víz.

Műszaki adatok

Cikkszám
10175 1 l 12 480

10 l - 60

pH-érték 6,5

GISCODE GU73

Tartalom 5 - 15% anionos felületaktív anyagok, illatanyagok, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. 
Fagytól védeni kell.

Nagy koncentrációjú, semleges pH-jú tisztítószer. Rendszeres 
tisztításhoz. Felületkímélő tulajdonságának és nagy tisztítási 
hatékonyságának köszönhetően univerzálisan alkalmazható termék.

• Kiemelkedő szennyoldó hatásának köszönhetően kiváló 
tisztítóhatás

• Nagyon kiadós koncentrátum, 1 liter LOBACARE® Cleanert 200 
liter vízhez adva kész a tisztítószer

• Anyagkímélő és semleges PH-jú
• Minden vízálló felületen alkalmazható
• Környezetkímélő, biológiailag lebomló tisztítószer

Alkalmazási terület:
Alkalmas mindenfajta vízálló felület, például fapadlók, 
parafaburkolatok, linóleum-, PVC-, kőpadló és más padlóburkolatok 
tisztítására. Ajtók, csempék, falak, ablakkeretek, üveg és 
műanyagfelületek tisztítására is alkalmas.

Kímélő ápolás a LOBA rendszerében

Cleaner
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó 
automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 50–100 ml mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100m² felületre 
elegendő.

Alkalmazás:
Keverje össze a tisztítókoncentrátumot vízzel, erősebb szennyeződésekhez arányosan több szert alkalmazva. A 
tisztítóoldattal nedvesített felületet törölje fel a megfelelő tisztítókészülékkel.
Ha túl sok vizet alkalmaz, és túl hosszú ideg hagyja a szert hatni a parkettán és parafapadlón, duzzadások jöhetnek létre, 
amit el kell kerülni.
A termék használható szívó-dörzsölő gépben is.
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