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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
Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Pršilna kanglica LOBATOOL/od 20 do 40 ml/m² = od 25 do 50 m²/l , odvisno od stopnje zamazanosti, čiščenje z enoploščnim 
strojem in zeleno posebno blazinico LOBATOOL, delce umazanije odstranite s krpo.

Podatki o izdelku

Št. artikla
10309 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE GG0

Sestavine > 30% alifatski ogljikovodiki, dišave, LIMONENE

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.

Temeljno čistilo na osnovi topila za oljene in voskane talne obloge. 
Odstranjuje trdovratno umazanijo in stare plasti negovalnih sredstev.

• Klasično intenzivno čistilo za naoljene/povoščene pode
• Tudi za pode, občutljive za vodo

Področje uporabe:
Primerno za odstranjevanje starih plasti voska na naoljenih in 
povoskanih talnih oblogah.

WaxRemover
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so 
v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore 
dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela 
ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz 
območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

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:
Sredstvo WaxRemover s krpo ali pršilno kanglico LOBATOOL nanesite na površino, ki jo čistite. Po kratkem učinkovanju 
površino obdelajte z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBASAND. Sproščene ostanke voska in umazanije 
je treba takoj po tem počistiti s suho krpo. Večje površine obdelajte po odsekih.Postopek lahko po potrebi ponovite.Med 
delom in sušenjem skrbno prezračite delovna območja.

WaxRemover


