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INFORMACJE TECHNICZNE

PRZEZROCZYSTY

Instrukcje przetwarzania

• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 
dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Szpachelka płaska LOBATOOL lub szmatka / 10–30 ml/m² (30–100 m²/l) w zależności od chłonności podłoża. Wyrównanie 
przy użyciu specjalnego beżowego pada LOBATOOL.

Dane produktów

Nr artykułu
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

Składniki modyfikowane oleje roślinne, węglowodory alifatyczne, Woda, sykatywy niezawierające 
kobaltu

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

Intensywny olej pielęgnujący. Do dodatkowej impregnacji podłóg 
olejowanych. Dzięki wysokiej zawartości oleju nawet mocno 
wyeksploatowane podłogi olejowane odzyskują swój pierwotny 
wygląd już po jednym użyciu. Wyjątkowo bezzapachowa receptura.

• Do pielęgnacji wyługowanych, olejowanych podłóg z otwartymi 
porami

• Specjalnie do dodatkowej impregnacji po intensywnym 
czyszczeniu

• Idealny do pielęgnacji całej powierzchni lub naprawy tylko części
• Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Obszar zastosowań:
Nadaje się do pielęgnacji mocno wyługowanych olejowanych 
podłóg drewnianych. Nie stosować na niechłonnych produktach z 
olejowaniem UV.

ParkettOil Pro
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PRZEZROCZYSTY

Instrukcje przetwarzania

Czas schnięcia
• Wyrównać po 30–60 min.
• Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
• Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

Zastosowanie:
ParkettOil Pro można stosować tylko na chłonnych podłożach, np. mocno zubożonych lub po intensywnym czyszczeniu. 
Wyrównanie mechaniczne jest bezwzględnie konieczne. 

Podłogi ze śladami użytkowania
Przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBACARE® Cleaner lub LOBACARE® ParkettSoap, w razie potrzeby przez 
maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettOil Pro i 
po okresie oddziaływania ok. 30–60 minut wyrównać całą powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym beżowym 
padem LOBATOOL.

Na większych powierzchniach
można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść ParkettOil Pro przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna 
jednotarczowa LOBATOOL z beżowym padem specjalnym).

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem 
szlifierskim, szmatkami do materiału itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze albo zutylizować jako 
materiały groźne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Ważne wskazówki

ParkettOil Pro
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Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy 
starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, 
gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać 
czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka 
LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, 
elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwianie. Gromadzenie się osadów 
w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do 
koloryzacji włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne 
odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

ParkettOil Pro


