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TECHNICKÉ INFORMACE

Pokyny ke zpracování

• Materiál dobře protřepejte.
• 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.

Ředidlo
Voda.

Nanášecí technika/spotřeba materiálu
Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop nebo mycí automat. / v závislosti na 
použití přidejte cca 100-200 ml na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m².

Údaje o výrobcích

Č. položky
10443 1 l 12 480

GISCODE GU50

Složení < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, BENZYL SALICYLATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladování a přeprava Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a 
přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek s neutrálním pH. 
K pravidelnému čištění.

• Značně snižuje nebezpečí nabobtnání hran laminátových a 
dřevěných podlah

• Velmi silný koncentrát
• Vhodné i pro nábytek, zdi, dveře a okna s plastovým povrchem
• Schne beze šmouh
• Šetří materiál, neutrální pH
• Velmi dobré čisticí účinky díky extrémně vysoké intenzitě 

rozpouštění nečistot

Rozsah použití:
Vhodné k čištění laminátových podlah.

LaminatCleaner
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TECHNICKÉ INFORMACE

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

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:
Smíchejte čisticí koncentrát s vodou, v případě intenzivnějšího znečištění použijte příslušnou vyšší dávku. Vytřete povrch na 
mokro čisticím roztokem použitím vhodného čisticího nástroje.
Použitím přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání laminátových podlah především 
v oblasti spár, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu.
Výrobek je vhodný i k použití v mycích automatech.

LaminatCleaner


