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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações de aplicação

• Agitar bem o material.
• Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas 

instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

Dados do produto

Artigo N.º
10175 1 l 12 480

10 l - 60

Valor ph 6,5

GISCODE GU73

Ingredientes 5 - 15% tensoactivos aniónicos, perfumes, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Armazenamento e transporte Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. 
Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.

Produto de limpeza altamente concentrado, pH neutro. Para a 
limpeza regular. As suas capacidades de conservação da superfície 
e de limpeza extremamente eficientes fazem dele um produto 
universal.

• Efeito de limpeza excelente devido a elevada capacidade de 
eliminação de sujidade

• Concentrado de muito elevado rendimento, 1 litro de LOBACARE® 
Cleaner dá para até 200 litros de produto de limpeza final

• Não prejudicial para materiais e pH neutro
• Aplicável universalmente para todas as superfícies à prova de 

água
• Produto de limpeza amigo do ambiente e biodegradável

Área de aplicação:
Adequado para a limpeza de superfícies resistentes à água, como 
pisos de madeira, revestimentos de cortiça, linóleo, PVC, pisos de 
pedra e outros pavimentos. Também adequado para a limpeza de 
portas, azulejos, paredes, caixilhos de janelas, vidro e superfícies de 
plástico.

Limpeza suave com o sistema LOBA

Cleaner
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de 
experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação 
e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no 
território Alemão.

Indicações de aplicação

Solvente
Água.

Aparelho de aplicação/Utilização de material
Mopa LOBATOOL. Em superfícies grandes, utilizar mopa plana adequada ou máquina lavadora-aspiradora. / Conforme 
utilização, adicionar aprox. 50 - 100 ml a 10l de água, em recipiente adequado, suficiente para 100m².

Utilização:
Misturar o concentrado de limpeza com água e em caso de sujidades mais difíceis, aumentar a dosagem. Limpar a superfície 
com a solução de limpeza e com um aparelho de limpeza adequado.
A utilização de demasiada água conjugada com um tempo de aplicação demasiado longo pode causar inchamentos nos 
pisos de parquet e de cortiça, motivo pelo qual tal deve ser evitado.
O produto também é adequado para a aplicação com a máquina lavadora-aspiradora.

Cleaner


