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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 
adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici
Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL saplı temizleme mopu, püskürtücü veya bez / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

Ürün verileri

Ürün No.
10461 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö60

İçerik maddeleri alifatik hidrokarbonlar, modifiye edilmiş bitkisel yağlar, kobalt içermeyen kuru maddeler

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez.

Solvent bazlı bakım yağı. Yağlanmış zeminleri korumak için. Tam 
yüzeyli bakım veya kısmi düzeltme uygulaması olarak, yağlanmış 
zeminleri güzel görünüme kavuşturur.

• Kullanıma maruz kalan ve kapatılmış zeminler için yenileme
• Astar yağındaki hafif hasarları giderir
• Tam yüzeyli bakım veya parsiyel düzeltme için ideal
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Yağlanmış zeminlerin kayma önleyici özelliklerini korur

Kullanım alanı:
Yağlanmış parke ve ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.
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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

Kuruma süresi
• 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
• 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama:

Yeni döşenmiş çok katmanlı elemanları ve yeni yağlanmış zeminleri
tozsuz bir şekilde temizleyin (süpürme, emdirme). Parke yağını tüy bırakmayan bir bezle veya LOBATOOL saplı temizleme 
mopuyla eşit bir şekilde uygulayın. Fazlalığı eşitleyin ve birikinti oluşumunu önleyin.
Yapışan kirlerin bulunduğu zeminleri LOBACARE® ParkettSoap ile nemli bir şekilde silerek temizleyin. Tamamen kuruma 
sonrasında parke yağı uygulayın.

Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminleri 
LOBACARE® Cleaner veya LOBACARE® ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı 
LOBATOOL özel pedle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kuruma sonrasında parke yağı uygulayın.

Ciddi hasarlarda
bir emprenye yağıyla işlemek gerekebilir. Bununla ilgili notlarımızı, yağlanmış ahşap zeminlere yönelik LOBA bakım 
talimatlarında bulabilirsiniz.

Büyük yüzeylerde
SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. Parke yağını püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBATOOL beyaz özel pedle 
tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

Emici olmayan zeminlerde
örn. yeni döşenmiş veya çok az kullanılmış fabrika teslimi UV ile sertleşen yağla yağlanmış parke zeminlerde bakım yağı 
ahşap tarafından emilmeyebilir, nemlenme arızaları ve/veya kurumayı geciktirme durumları görülebilir. Bu zeminlerin bakımı 
için alternatif olarak örn. LOBACARE® NatureWax kullanılmalıdır.

Malzemeyle ıslatılan bezleri, pedleri ve diğer aletleri kapalı kaplarda saklayın, yağı, zımpara tozu, kumaş bezlerle, vb. birlikte 
suyla ıslatın veya kapatılabilir bir kovada saklayın veya yangın güvenliği sağlayacak şekilde tasfiye edin, aksi takdirde kendi 
kendine tutuşma tehlikesi ortaya çıkar.

Önemli notlar

ParkettOil
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. 
Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını 
iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde 
zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindekiler de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. 
Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) 
solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.
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