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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.

Riedidlo
Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Striekacia konvica LOBATOOL / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l v závislosti od intenzity znečistenia, čistenie jednokotúčovým 
strojom a špeciálnym zeleným padom LOBATOOL, vzniknutú špinavú penu odstráňte handrou.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10309 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE GG0

Zloženie > 30% alifatické uhľovodíky, parfumy, LIMONENE

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mráz.

Hĺbkový čistič na báze rozpúšťadiel na olejované a voskované 
podlahové krytiny. Odstraňuje odolné nečistoty a vrstvy starých 
ošetrovacích prostriedkov.

• Klasický intenzívny čistič pre olejované/voskované podlahy
• Vhodné aj pre podlahy citlivé na vodu

Oblasť použitia:
Vhodný na odstraňovanie starých vrstiev vosku na olejovaných a 
voskovaných podlahách.

WaxRemover
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. 
Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia  a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady 
dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí 
prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne 
uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte 
rastliny a zvieratá (aj akváriá).

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:
Nanášajte prípravok WaxRemover na čistenú plochu handrou alebo postrekovacou konvicou LOBATOOL. Po krátkom 
pôsobení povrch upravte leštičkou so špeciálnym zeleným padom LOBATOOL. Uvolnené zvyšky vosku a nečistôt musíte 
bezprostredne potom zotrieť suchou handrou. Na väčších plochách pracujte po úsekoch.
Podľa potreby môžete proces opakovať.
Pracovisko musíte po práci a počas schnutia dôkladne vetrať.

WaxRemover


