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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Ανακινήστε καλά το υλικό.
• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 

GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
Ψεκάστε και σκουπίστε με παρκετέζα LOBATOOL Wischmopp. 150 - 200ml για 100m² (1l για έως 1000m²).

Χρήση:
Ανοίξτε την κεφαλή ψεκασμού της αντλίας στο ακροφύσιο και βρέξτε κατά τμήματα την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Στη συνέχεια 
σκουπίστε το δάπεδο με παρκετέζα LOBATOOL κινούμενοι σε μορφή θηλιάς. Αντικαταστήστε τη λερωμένη επίστρωση της παρκετέζας ή ξεπλύντε 
τη κάτω από τρεχούμενο νερό. Οι έντονα λερωμένες επιστρώσεις μπορούν να πλυθούν στους 60°C στο πλυντήριο ρούχων.
Η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια δράσης μπορεί να προκαλέσει φουσκώματα σε δάπεδα παρκέ και 
φελλού και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10176 1 l 12 480

Τιμή pH 7,7

GISCODE GU40

Συστατικά METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, αρωματικές ουσίες

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό ουδέτερου pH. Για τον τακτικό καθαρισμό.

• Λιγότερα οικιακά απορρίμματα λόγω φιάλης ψεκασμού που γεμίζει ξανά
• Πολύ καλό αποτέλεσμα καθαρισμού μέσω εξαιρετικής ικανότητας διάλυσης 

ακαθαρσιών
• Χρησιμοποιείται για γενική χρήση σε όλες τις ανθεκτικές σε νερό επιφάνειες
• Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοαποικοδομήσιμο καθαριστικό

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυται για τον καθαρισμό όλων των ανθεκτικών στο νερό επιφανειών όπως 
ξύλινα δάπεδα, επιστρώσεις φελλού, δάπεδα λινόλεουμ, PVC, πέτρας και άλλες 
επιστρώσεις δαπέδου. Ενδείκνυται και για τον καθαρισμό πορτών, πλακιδίων, 
τοίχων, πλαισίων παραθύρων, γυαλιού και πλαστικών επιφανειών.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.
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