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TECHNICKÉ INFORMACE

TRANSPARENTNÍ

Pokyny ke zpracování

• Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE 
v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Nanášecí technika/spotřeba materiálu
Postřikovač LOBATOOL, stěrka nebo utěrka / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), po vyschnutí rozleštěte ručně nebo strojově 
například bílým padem LOBASAND NormalPad.

Doba schnutí
• cca 60 min.

Údaje o výrobcích

Č. položky
10429 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE Ö60

Složení alifatické uhlovodíky, Vosky

Skladování a přeprava Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

Pečující vosk na bázi rozpouštědel. K ochraně olejovaných a 
voskovaných parketových podlah. Podlaha získá decentní lesk a je 
chráněna před vlhkostí.

• Chrání podlahu před vodou a nečistotami
• Klasický vosk na parkety
• Uzavírá otevřené póry ve dřevě
• Snadné přeleštění

Rozsah použití:
Vhodné k péči o olejované a voskované parkety a dřevěné podlahy.

ParkettWax
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TRANSPARENTNÍ

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. 
Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady 
dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorách musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení 
práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. 
Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulostivé na rozpouštědla, odneste 
rostliny a vyveďte zvířata (odneste i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na 
území Německa.

Pokyny ke zpracování

Použití:

Na nově položené vícevrstvé materiály
čerstvě naolejované a navoskované a také podlahy impregnované olejem s tvrdým voskem rovnoměrně naneste přípravek 
ParkettWax utěrkou, která nepouští vlákna, nebo houbičkou, a následně po zaschnutí vyleštěte.

Starší podlahy se stopami po opotřebení
připravte důkladným čištěním přípravkem LOBACARE® Cleaner nebo LOBACARE® ParkettSoap, podle potřeby také strojní 
egalizací mírně brusným speciálním padem (béžový/zelený). Po úplném zaschnutí naneste přípravek ParketWax a vyleštěte.

Na větších plochách
můžete využít metody SprayCleaner. Naneste přípravek ParkettWax nástřikem a strojní egalizací (leštička s bílým padem).
Podlahy ošetřené voskem mají sklon především při důkladném leštění k vyhlazení. Použitím výrobku LOBACARE® 
WaxCleaner je nutné zredukovat tento efekt.

Základní čištění:
ParkettWax můžete odstranit základním čištěním přípravky LOBACARE® WaxRemover, podrobnosti viz technické informace 
o výrobku.

ParkettWax


