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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CASTANHO AVERMELHADO

Indicações de aplicação

• Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas 
instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

Aparelho de aplicação/Utilização de material
Pulverizador LOBATOOL, espátula ou pano / 10-20ml/m² (50-100m²/l) após secagem, polir manualmente ou com máquina, 
p. ex., LOBASAND NormalPad branco.

Tempo de secagem
• aprox. 60 min.

Dados do produto

Artigo N.º
10429 12 l 50

GISCODE Ö60

Ingredientes hidrocarbonetos alifáticos, ceras

Armazenamento e transporte Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento

Cera para conservação de base solvente. Para a proteção de pisos 
em madeira oleados e envernizados. O piso adquire um brilho 
discreto e está protegido contra a humidade.

• Protege o piso de água e sujidade
• Cera de piso clássica
• Fecha poros abertos na madeira
• Pode ser facilmente polido

Área de aplicação:
Adequado para a conservação de parquet e pisos de madeira 
oleados ou encerados.

ParkettWax
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CASTANHO AVERMELHADO

Indicações de aplicação

Utilização:

Aplicar sobre elementos aplicados de novo com várias camadas,
oleados de fresco e encerados, bem como pisos impregnados com óleo de cera sólida, ParkettWax uniformemente com um 
pano que não liberte fios ou com uma esponja e polir após a secagem.

Pisos usados com marcas de uso
devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBACARE® Cleaner ou LOBACARE® ParkettSoap e, se 
necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com discos levemente abrasivos (bege/verde). Após secagem 
completa, aplicar ParkettWax e polir.

Em superfícies maiores,
é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o ParkettWax através de pulverização e nivelar (máquina 
rotativa monodisco com disco branco).
Pisos tratados com cera tendem a ficar escorregadios, especialmente depois de um polimento profundo. Através de 
medidas de limpeza com o LOBACARE® WaxCleaner é possível tornar o piso menos escorregadio.

Limpeza profunda:
O ParkettWax pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBACARE® WaxRemover, para detalhes, ver 
Informação Técnica referente ao produto.

ParkettWax
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CASTANHO AVERMELHADO

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de 
limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa 
do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades 
relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa 
do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes.  Caso tenha que cobrir a 
superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBATOOL Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser 
encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores 
de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar 
de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo 
suficiente , tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos 
trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem 
fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de 
solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de 
experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação 
e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no 
território Alemão.
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