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TECHNICKÉ INFORMACE

TRANSPARENTNÍ

Pokyny ke zpracování

• 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
Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu
Stěrka LOBATOOL nebo utěrka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) v závislosti na savosti podkladu. Sjednoťte povrch speciálním 
padem LOBATOOL béžové barvy.

Údaje o výrobcích

Č. položky
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

Složení modifikované rostlinné oleje, alifatické uhlovodíky, Voda, suché příměsi bez obsahu kobaltu

Skladování a přeprava Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

Intenzivní pečující olej. K dodatečné impregnaci olejovaných podlah. 
Díky vysokému podílu oleje je i velmi vybledlým olejovaným 
podlahám při jednorázovém použití opět vrácen původní vzhled. 
Mimořádně pachově neutrální receptura.

• K péči o silně vyšisované povrchy olejované do otevřených pórů
• Speciální přípravek k dodatečné impregnaci po provedení 

intenzivního čištění
• Ideální k péči o celou plochu nebo k opravám lokálních vad
• Udržuje protiskluzové vlastnosti olejovaných podlah

Rozsah použití:
Vhodné k péči o silně vyšisované olejové dřevěné podlahy. 
Nepoužívejte na nesavé UV olejem ošetřené výrobky.

ParkettOil Pro
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TECHNICKÉ INFORMACE

TRANSPARENTNÍ

Pokyny ke zpracování

Doba schnutí
• Odstranění přebytečného oleje po 30 až 60 minutách.
• Na plochu můžete opatrně vstoupit za 4-6 hodin.
• Úplné zatížení a zakrytí za 12 hodin.

Použití:
Přípravek ParkettOil Pro můžete používat pouze na savém povrchu, např. velmi ztenčené podlahy nebo podlahy po 
intenzivním čištění. Strojní egalizace je bezpodmínečně nutná. 

Starší podlahy se stopami po opotřebení
Připravte důkladným čištěním přípravkem LOBACARE® Cleaner nebo LOBACARE® ParkettSoap, podle potřeby také strojní 
egalizací mírně brusným speciálním padem (béžový/zelený). Po úplném zaschnutí naneste přípravek ParkettOil Pro a po 
působení po dobu cca 30-60 minut egalizujte celou plochu leštičkou se speciálním béžovým padem LOBATOOL.

Větší plochy
Naneste ParkettOil Pro přímo na LOBATOOL Speciální Pad Béžový. Pomocí Padu a jednokotoučové brusky rozetřete olej po 
podlaze. Nechte působit přibližně 20 minut. Pomocí jednokotoučové brusky a čistého béžového LOBATOOL Speciálního padu 
odstraňte přebytky oleje z podlahy.

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry 
apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném 
případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Důležité pokyny

ParkettOil Pro
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TECHNICKÉ INFORMACE

TRANSPARENTNÍ

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání 
pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před 
dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením 
konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických 
informacích.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická 
lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zabarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou 
optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na 
motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

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.

ParkettOil Pro


