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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Указания за обработка

• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 
относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Апликатор/разход на материал
Разпръскваща кана, шпакла или кърпа LOBATOOL/10 – 20 ml/m² (50 – 100 m²/l) след изсъхване полирайте на ръка или машинно, 
например с бял LOBASAND NormalPad.

Време за изсъхване
• ок. 60 мин.

Продуктови данни

Артикул №
10429 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE Ö60

Съставки алипатични въглеводороди, восъци

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.

Поддържаща вакса на основа разтворител. За защита на намазани с масло 
и намазани с вакса паркетни подове. Подът получава изискан гланц и е 
защитен от влага.

• Защитава пода от вода и замърсяване
• Класическа вакса за под
• Затваря отворени пори в дървото
• Лесно се полира

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на намазан с масло и намазан с восък паркет и 
дървени подове.

ParkettWax
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЗРАЧНО

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на 
разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре 
работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно 
така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите 
инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или 
животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Указания за обработка

Приложение:

Върху новоположени многослойни елементи
прясно намазани с масло и с нанесена вакса, както и импрегнирани с твърдовосъчно масло подове, нанесете равномерно ParkettWax с 
кърпа без мъх или гъба и след изсъхване полирайте.

Подготвяйте износените подове със следи от употреба
с основно почистване с LOBACARE® Cleaner или LOBACARE® ParkettSoap, при необходимост също чрез машинно изравняване с леко 
абразивна подложка (бежово/зелено). След пълно изсъхване нанесете ParkettWax и полирайте.

На по-големи повърхности
може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете ParkettWax чрез напръскване и машинно изравняване (еднодискова машина с 
подложен диск бяло).
Поддържаните с вакса подове имат склонност към гланц, по-специално при основно полиране. Чрез мерки с поддържащо избърсване с 
LOBACARE® WaxCleaner трябва да се постигне неутрализиране.

Основно почистване:
ParkettWax може да се отстрани отново чрез основно почистване с LOBACARE® WaxRemover, вижте техническата информация към 
продукта за детайли.

ParkettWax


