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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ČERVENOHNEDÝ

Pokyny ku spracovaniu

• 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.

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Sprej LOBATOOL, špachtľa alebo handra/10 – 20 ml/m² (50 – 100m²/l), po usušení vyleštiť manuálne alebo strojovo, napr. 
pomocou normálneho bieleho padu LOBASAND. NormalPad

Doba schnutia
• cca.60 min.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10429 12 l 50

GISCODE Ö60

Zloženie alifatické uhľovodíky, vosky

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

Ošetrujúci vosk na báze rozpúšťadiel. Pre ochranu olejovaných a 
voskovaných parketových podláh. Podlaha dostane decentný lesk a 
je chránená pred vlhkosťou.

• Chráni podlahu pred vodou a špinou
• Klasický vosk na parkety
• Uzatvára otvorené póry v dreve
• Dá sa ľahko leštiť

Oblasť použitia:
Vhodný na ošetrovanie olejovaných a voskovaných parkiet a 
drevenej podlahy.

ParkettWax
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ČERVENOHNEDÝ

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

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:

Novo položené viacvrstvové prvky
čerstvo naolejované a navoskované, ako aj podlahy impregnované olejom s tvrdým voskom, rovnomerne naneste prípravok 
ParkettWax handrou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo špongiou, a následne po zaschnutí vyleštite.

Staršie podlahy so stopami opotrebovania
pripravte hĺbkovým čistením prípravkom LOBACARE® Cleaner alebo LOBACARE® ParkettSoap, podľa potreby aj zjednotením 
strojom s mierne abrazívnym špeciálnym padom  (béžový/zelený). Po úplnom zaschnutí naneste prípravok ParketWax a 
vyleštite.

Na väčších plochách
môžete robiť postupom SprayCleaner. Nastriekajte ParkettWax a zjednoťte strojom (jednokotúčový stroj s bielym padom).
Podlahy ošetrené voskom majú sklon predovšetkým pri dôkladnom leštení ku vyhladeniu.  Použitím LOBACARE® WaxCleaner 
sa dosiahne zmatnenie. 

Hĺbkové čistenie:
ParkettWax môžete opätovne odstrániť hĺbkovým čistením s LOBACARE® WaxRemover, pre detaily viď. technické informácie 
k produktu.

ParkettWax


