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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Vann.

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA Wischmopp. Bruk en flat vaskemopp, Marob Gigant eller vaskeautomat. Avhengig av bruken fyller du ca. 100 - 200 ml 
i en bøtte med 10 l vann, nok til 100 m².

• Rist materialet godt.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Art.nr.
10443 1 l 12 480

pH-verdi 7,8

GISCODE GU50

Innholdsdeklarasjon < 5% nonioniske tensider, parfymer, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

Høykonsentrert, pH-nøytralt rengjøringsmiddel. For rask rengjøring, 
tørker uten striper

• Reduserer faren for svelling i kantene betydelig ved laminatgulv
• Svært drøyt konsentrat
• Også egnet for kunststoffbelagte møbler, vegger, dører og 

vinduer
• Tørker uten striper
• Materialskånsom og pH-nøytral
• Svært god rengjøringseffekt på grunn av ekstremt høy 

smussoppløsningskraft.

Bruksområde:
Egnet for rengjøring av laminatgulv.

LaminatCleaner
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Bruk:
Bland rengjøringskonsentratet med vann, bruk en høyere dose ved kraftig tilsmussing. Vask overflaten fuktig med 
rengjøringsoppløsning og et egnet rengjøringsapparat.
Hvis det brukes for mye vann i forbindelse med lang virketid, kan dette forårsake svelling i laminatgulv, spesielt rundt 
fugene. Ikke bruk for mye vann.
Produktet er også egnet for bruk i vaskeautomater.

LaminatCleaner


