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INFORMAŢII TEHNICE

TRANSPARENT

Indicaţii de prelucrare

• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant
Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să fie diluat!

Aparat aplicator/consum de material
Spatula de finisare sau şervetul LOBATOOL/10-30 ml/m² (30-100 m²/l) în funcţie de capacitatea de absorbţie a bazei. 
Egalizare cu discul special LOBATOOL bej.

Date despre produs

Nr. articol
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

Ingrediente uleiuri vegetale modificate, hidrocarburi alifatice, Apă, sicative fără conţinut de cobalt

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheţ.

Ulei de întreţinere intensiv. Pentru impregnarea ulterioară a 
podelelor tratate cu ulei. Prin cantitatea mare de ulei, chiar şi 
podelele tratate cu ulei uzate puternic sunt readuse la aspectul 
vizual iniţial cu o singură aplicare. Reţetă cu miros deosebit de redus.

• Pentru întreţinerea suprafeţelor puternic uzate, cu pori deschişi, 
tratate cu ulei

• Special pentru impregnarea ulterioară după o curăţare intensivă
• Ideal pentru întreţinerea pe întreaga suprafaţă sau îmbunătăţirea 

parţială
• Are caracteristici anti-alunecare pentru podelele tratate cu ulei

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru întreţinerea podelelor din lemn tratate cu ulei, 
îmbibate puternic. Nu se utilizează pe produsele tratate cu ulei 
împotriva UV, fără capacitate de absorbţie.

ParkettOil Pro
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Indicaţii de prelucrare

Durată de uscare
• Egalizare după 30-60 min.
• Se poate călca cu atenţie după 4-6 ore.
• Utilizare completă şi acoperire după 12 ore.

Utilizare:
ParkettOil Pro se poate utiliza numai pe baze cu capacitate de absorbţie, de ex. podele uzate puternic sau după curăţări 
intensive. Este absolut necesară o egalizare mecanizată. 

Podele uzate cu urme de uzură
Pregătiţi printr-o curăţare riguroasă cu LOBACARE® Cleaner sau LOBACARE® ParkettSoap, dacă este necesar şi prin egalizarea 
mecanizată cu discuri uşor abrazive (bej/verde). După uscarea completă aplicaţi ParkettOil Pro şi după u durată de acţionare 
de cca 30-60 de minute egalizaţi întreaga suprafaţă cu o maşină cu disc rotativ şi discul special LOBATOOL bej aşezat 
dedesubt.

Pe suprafeţele mari
Se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicaţi ParkettOil Pro prin pulverizare şi egalizare mecanizată (maşină cu disc 
rotativ cu discul special LOBATOOL bej).

Păstraţi lavetele, discurile şi alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziţi cu apă uleiul amestecat cu praf 
de şlefuire, lavetele textile etc. sau păstraţi-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminaţi-le fără pericol de 
incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Indicaţii importante

ParkettOil Pro
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INFORMAŢII TEHNICE
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Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a 
pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se 
găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii 
elastici pentru parchet şi mobilă pot conduce la înmuieri şi decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile şi 
vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete şi altele similare pot conduce la 
decolorări permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

ParkettOil Pro


