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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Agitaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 

GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant
Apă.

Aparat aplicator/consum de material
Mop LOBATOOL. Pe suprafeţele mari, utilizaţi mopul plat adecvat sau automatul de abraziune şi aspirare. /adăugaţi cca 
100-200 ml în 10 l de apă. În cazul murdăriei persistente, se poate mări doza. Suficient pentru 100 m².

Date despre produs

Nr. articol
10205 10 l 60

Valoare pH 7,3

GISCODE GU50

Ingrediente < 5% agenți tensioactivi anionici, parfumuri

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi 
transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

Agent de curăţare foarte concentrat, amplificat cu alcool. Pentru 
curăţarea regulată.

• Îndepărtează impurităţile persistente
• Se usucă fără urme
• Utilizabil universal pentru toate suprafeţele rezistente la apă şi 

alcool
• Uscare rapidă
• Consum redus, foarte economic

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru curăţarea tuturor suprafeţelor rezistente la alcool şi 
apă, cum ar fi gresia, tâmplăria, sticla, plasticul, ceramica, Nirosta, 
emailul etc. Dacă aveţi îndoieli, testaţi adecvarea într-un loc puţin 
vizibil.

Alkoholreiniger
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Utilizare:
Amestecaţi concentratul pentru curăţare cu apă, iar în cazul impurităţilor persistente măriţi doza în mod corespunzător. 
Ştergeţi umed suprafaţa cu soluţia de curăţare cu ajutorul unui aparat de curăţare adecvat.
Frecarea ulterioară este necesară numai pentru sticlă.
Produsul este adecvat şi pentru utilizarea în automatele de abraziune şi aspirare.

Alkoholreiniger


