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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.

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Nastriekajte a zotrite mopom LOBATOOL. 150-200 ml na 100 m² (1 l až na 1000 m²).

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10176 1 l 12 480

Hodnota pH 7,7

GISCODE GU40

Zloženie METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, parfumy

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.

PH neutrálny čistič, pripravený na použitie. Pre rýchle čistenie, schne 
bez tvorby čiar.

• Menej odpadu v domácnosti vďaka napĺňateľnej postrekovacej 
fľaši

• Veľmi dobrá čistiaca účinnosť vďaka extrémne vysokej schopnosti 
uvoľniť špinu

• 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.
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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

Použitie:
Otvorte striekaciu hlavicu a zvlhčujte jednotlivé časti čistenej plochy. Potom v osmičkách zotierajte podlahu mopom 
LOBATOOL. Znečistené mopy vymeňte alebo ich vyplachujte pod tečúcou vodou. Silne znečistené návliečky mopu môžete 
vyprať v pračke pri teplote 60 °C.
Použitím príliš veľkého množstva vody aspríliš dlhého času pôsobenia môžu parkety a korok napučať, preto je nutné tomu 
zabrániť.
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