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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания 
относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Разредител
Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

Апликатор/разход на материал
Въжена бърсалка, разпръскваща кана или кърпа LOBATOOL 10 – 30 ml/m² (30 – 100 m²/l).

Време за изсъхване
• Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
• Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

Продуктови данни

Артикул №
10461 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö60

Съставки алипатични въглеводороди, модифицирани растителни масла, Сухи вещества, несъдържащи кобалт

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.

Поддържащо масло на основа разтворител. За защита на намазани с масло 
подове. Запазва хубавия вид на намазани с масло подове като грижа по 
цялата повърхност или на частично подобрение.

• Освежаване за изтощени и износени подове.
• Отстранява леки повреди в маслото за грундиране.
• Идеално за поддържане на цяла площ или частично коригиране
• Надеждна и лесна обработка
• Запазва противоплъзгащите свойства на намазани с масло подове

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на намазан с масло паркет и дървени подове.

ParkettOil
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Указания за обработка

Приложение:

Новоположени многослойни елементи, както и прясно намазани с масло подове
почистете без прах (метене, изсмукване). Нанесете равномерно ParkettOil с кърпа без мъх или въжена бърсалка LOBATOOL. Изравнете 
излишъка и избягвайте образуване на локви.
Почиствайте подовете с упорити замърсявания чрез влажно избърсване с LOBACARE® ParkettSoap. След пълно изсъхване нанесете 
ParkettOil.

Подготвяйте износените подове със следи от употреба
с основно почистване с LOBACARE® Cleaner или LOBACARE® ParkettSoap, при необходимост също чрез машинно изравняване с леко 
абразивна специална подложка LOBATOOL (бежово/зелено). След пълно изсъхване нанесете ParkettOil.

При силно увреждане
може да е необходима допълнителна обработка с импрегниращо масло. Даваме указания по темата в указанията на LOBA за поддръжка 
за намазани с масло дървени подове.

На по-големи повърхности
може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете ParkettOil чрез напръскване и машинно изравняване (еднодискова машина със 
специална подложка LOBATOOL бяло).

Върху непопиващи основи
например новоположени или почти неизползвани фабрично намазани с масло за защита от UV паркетни подове, поддържащото масло не 
може да проникне в дървото, стига се до нарушения в овлажняването и/или закъснение при изсъхването. За поддържане на тези подове 
трябва да се използва например LOBACARE® NatureWax като алтернатива.

Съхранявайте в затворени съдове напоените парцали, подложки и други работни средства. Навлажнете с вода масло, което е в 
комбинация с шлифовъчен прах, платнени парцали и др. или съхранявайте в затваряща се кофа, съотв. изхвърлете без опасност за 
пожар – в противен случай съществува опасност от самозапалване.

Важни указания

ParkettOil
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и 
внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, 
лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не 
поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBATOOL Cover 400. Ще 
намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на 
разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре 
работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно 
така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите 
инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или 
животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо 
обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване 
и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез 
консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните 
стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

ParkettOil


