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TEKNISK INFORMATION

Henvisninger til brug

Fortynder
Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug
LOBA gulvskraber, spraykande eller klud / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

• Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til 
GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Varenr.
10461 1 l 6 480

5 l 4 120

GIS-KODE Ö60

Indholdsdeklaration alifatiske kulbrinter, Modificerede planteolier, sikkativer, Vand, Koboltfrie tørstoffer

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder Ikke frostfølsom

Plejeolie på opløsningsmiddelbasis. Til beskyttelse af olierede gulve. 
Får samme smukke udseende som olierede gulve ved pleje af hele 
fladen eller ved partiel udbedring.

• Opfriskning af belastede og slidte gulve
• Afhjælper lette skader i grundingsolien
• Ideel til pleje af hele flader eller til partiel udbedring
• Sikker og enkel forarbejdning
• Bevarer olierede gulves skridhæmmende egenskaber

Anvendelsesområde:
Egnet til pleje af olierede og voksede parket- og trægulve.

ParkettOil
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Henvisninger til brug

Tørringstid
• Kan gås på med forsigtighed efter 4 - 6 timer.
• Fuldt belastbar og afdækning efter 12 timer.

Anvendelse:

Nylagte flerlagselementer og netop olierede gulve
skal rengøres støvfrit (fejning, støvsugning). Påfør ParkettOil ensartet med en fnugfri klud eller LOBA gulvskraber. Egaliser 
overskydende olie og undgå dannelse af pytter.
Gulve med vedhæftende snavs rengøres med en fugtig moppe med OBACARE® ParkettSoap. Efter fuldstændig tørring 
påføres ParkettOil.

Slidte gulve med brugsspor
forberedes med en grundig rengøring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, efter behov også med en maskinel 
egalisering med en let abrasiv LOBASAND SpecialPad (beige/grøn). Efter fuldstændig tørring påføres ParkettOil.

I tilfælde af kraftigere skader
kan det være nødvendigt med en behandling med en imprægneringsolie. Anvisninger herpå giver vi i 
LOBA-plejeanvisningerne for olierede trægulve.

På større flader
kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Påfør ParkettOil vha. sprayning og maskinel egalisering (enkeltskivemaskine 
med LOBASAND SpecialPad hvid).

På ikke-sugende underlag
f.eks. nylagte eller parketgulve der er UV-olierede fra fabrikken og dårligt nok er taget i brug, kan plejeolien ikke trække 
ind i træet, der opstår fugtningsfejl og/eller forsinkelser i tørringen. Til pleje af disse gulve kan man f.eks. anvende LOBA 
NatureWax som alternativ.

Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, 
stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der 
risiko for selvantændelse.

Vigtige anvisninger

ParkettOil
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TEKNISK INFORMATION

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af 
arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af 
tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend 
LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de 
pågældende Tekniske informationer.

Sikkerhedsanvisninger: Ved forarbejdning og tørring af stærkt opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare 
opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum 
skal udluftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet 
påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. Hold materialebeholdere tæt lukkede. 
Opløsningsmiddelfølsommen byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra opløsningsmiddeldampenes 
påvirkningsområde.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning 
af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente 
teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle 
standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og 
udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den 
gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

ParkettOil


