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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Materiál dobre pretrepať.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo
Voda.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10175 1 l 12 480

10 l - 60

Hodnota pH 6,5

GISCODE GU73

Zloženie 5 - 15% aniónové povrchovo aktívne látky, parfumy, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Vysoko koncentrovaný čistič, pH neutrálny. Pre rýchle čistenie, schne 
bez tvorby čiar. Jeho šetrný a veľmi výdatný čistiaci výkon z neho 
robia univerzálny produkt.

• Veľmi dobrá čistiaca účinnosť vďaka extrémne vysokej schopnosti 
uvoľniť špinu

• Veľmi výdatný koncentrát, 1 liter prípravku LOBACARE® Cleaner 
stačí na pípravu 200 litrov čističa pripraveného na použitie

• Chráni materiál, pH neutrálny
• Univerzálne použitie pre všetky povrchy odolné voči vode
• Ekologický biologicky odbúrateľný čistiaci prostriedok

Oblasť použitia:
Vhodný na čistenie všetkých vodeodolných povrchov ako je drevená 
podlaha, korková krytina, linoleum, PVC, kameň a iné podlahové 
krytiny. Vhodné aj na čistenie dverí, dlažby, stien, rámov okien, skla a 
plastových povrchov.

Šetrné čistenie v systéme LOBA

Cleaner
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Mop LOBATOOL. Na veľkých plochách použite vhodný plochý mop alebo umývací automat. / v závislosti od použitia dajte 
cca 50-100 ml na vedro s 10 l vody, postačí pre 100 m².

Použitie:
Zmiešajte čistiaci koncentrát s vodou, v prípade silnejšieho znečistenia použite patrične vyššiu dávku. Vytrite povrch na 
mokro čistiacim roztokom za použitia vhodného náčinia.
Použitím príliš veľkého množstva vody a meg dlhej doby pôsobenia môže nastať napučanie dreva a korku, preto je nutné 
tomu zabrániť.
Výrobok je vhodný aj na použitie v umývacích automatoch.

Cleaner


