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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Malzemeyi iyice çalkalayın.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici
Su.

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL temizlik mopu. Büyük alanlara uygun yassı silme mopunu veya otomatik ovma-süpürme makinesi kullanın. / 10l 
suya yaklaşık 100-200 ml ekleyin. Aşırı kirlenme durumlarında daha yüksek doz kullanılabilir. 100m² için yeterlidir.

Ürün verileri

Ürün No.
10205 10 l 60

pH değeri 7,3

GISCODE GU50

İçerik maddeleri < 5% arasında anyonik tensitler, koku verici maddeler

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Yüksek konsantrasyonlu, alkol takviyeli temizleyici. Düzenli temizlik 
için.

• İnatçı kirleri giderir
• Şeritsiz şekilde kurutur
• Suya ve alkole dayanıklı tüm yüzeyler için üniversal olarak 

kullanılabilir
• Hızlı kuruma
• Düşük tüketim, çok verimli

Kullanım alanı:
Fayanslar, pencere çerçeveleri, cam, plastik, seramik, paslanmaz 
çelik, emaye, vb. alkol ve suya dayanıklı yüzeylerin temizlenmesi için 
uygundur Herhangi bir şüphe durumunda uygunluk durumunu göze 
batmayan bir noktada test edin.

Alkoholreiniger
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

Uygulama:
Konsantre temizleyiciyi suyla karıştırın, yoğun kirlerde dozajı uygun şekilde arttırın. Yüzeyi uygun bir temizleme cihazı 
kullanarak temizleme solüsyonuyla nemli bir şekilde silin.
Sonradan ovmak sadece camda gereklidir.
Ürün, otomatik ovma-süpürme makinelerinde kullanım için de uygundur.

Alkoholreiniger


