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TEKNISIÄ TIETOJA

LÄPINÄKYVÄ

Työstöohjeita

Työvälineet / Lakan menekki
LOBATOOL-suihkepullo, lasta tai liina / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) kuivamisen jälkeen kiillotus käsin tai koneella esim. 
valkoisella LOBASAND NormalPad -laikalla.

Kuivumisaika
• Noin 60 min

• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 
käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10429 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE Ö60

Sisältö alifaattiset hiilivedyt, vahat

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk. Ei pakkasherkkä.

Liuotinpohjainen hoitovaha. Öljytyn ja vahatun parkettilattian 
suojaamiseen. Lattia saa hillityn kiillon ja suojan kosteutta vastaan.

• Suojaa lattiaa vedeltä ja lialta
• Klassinen lattiavaha
• Täyttää puun avoimet huokoset
• Helppo kiillottaa

Käyttöalue:
Sopii öljytyn ja vahatun parketin ja puulattian hoitoon.

ParkettWax
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TEKNISIÄ TIETOJA

LÄPINÄKYVÄ

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. siveltimen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. 
Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta 
työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea 
kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat 
rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

Käyttö:

Uudet asennetut monikerroselementit,
jotka on vasta öljytty ja vahattu, sekä kovavahaöljyllä kyllästetyt lattiat: levitä ParkettWax-tuotetta tasainen, ohut kerros 
nukkaamattomalla liinalla tai sienellä ja kiillota kuivumisen jälkeen.

Kuluneet lattiat, joissa on käytön jälkiä,
pitää valmistella puhdistamalla ne perusteellisesti LOBA Cleaner -tuotteella tai LOBA ParkettSoap -tuotteella sekä 
tarvittaessa myös tasoittamalla ne koneella hieman hankaavan laikan (beige/vihreä) kanssa. Kun pinta on täysin kuiva, 
levitä ParkettWax-tuotetta ja kiillota.

Suurille pinnoille
voidaan käyttää SprayCleaner-menetelmää. Levitä ParkettWax-tuotetta suihkuttamalla ja tasoittamalla koneella 
(lattianhoitokone ja valkoinen laikka).
Vahalla hoidetuista lattioista voi tulla varsinkin perusteellisen kiillotuksen jälkeen liukkaita. Liukkautta voi vähentää 
käyttämällä LOBA WaxRefresh -tuotetta.

Peruspuhdistus:
ParkettWax-tuotteen voi jälleen poistaa LOBA WaxRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella, lisätietoja on tuotteen 
teknisissä tiedoissa.

ParkettWax


