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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

• Dobro stresite material.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo
Voda.

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Čistilnik tal LOBATOOL. Za velike površine uporabite ustrezen ploski čistilnik tal, stroj  ali stroj za mokro čiščenje. /v 10 l vode 
dodajte približno od 100 do 200 ml. Pri močni zamazanosti je lahko odmerek večji. Zadošča za 100 m².

Podatki o izdelku

Št. artikla
10205 10 l 60

Vrednost pH 7,3

GISCODE GU50

Sestavine < 5% anionske površinsko aktivne snovi, dišave

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri 
od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

Visokokoncentrirano čistilo z dodatkom alkohola. Za redno čiščenje.

• Odstranjuje trdovratno umazanijo
• Suši brez prog
• Univerzalno uporabno za vse proti vodi in alkoholu odporne 

površine
• Hitro sušenje
• Manjša poraba, zelo izdatno

Področje uporabe:
Za čiščenje vseh površin, odpornih proti alkoholu in vodi, kot so 
ploščice, okenski okviri, steklo, umetna masa, keramika, nerjaveče 
jeklo, emajli itd. Če dvomite v primernost, preverite na neopaznem 
mestu.

Alkoholreiniger
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Uporaba:
Koncentrat za čiščenje zamešajte z vodo, pri močnejši umazaniji odmerek ustrezno povečajte. Površino obrišite s primernim 
orodjem za čiščenje, da je enakomerno ovlažena s čistilno raztopino.
Naknadno drgnjenje je potrebno samo pri steklu.
Izdelek je primeren tudi za uporabo s stroji za mokro čiščenje.

Alkoholreiniger


