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TEHNIČNE INFORMACIJE

PROZORNA

Navodila za obdelavo

• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 
za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo
Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Površinsko strgalo LOBATOOL ali krpa/od 10 do 30 ml/m² (od 30 do 100 m²/l), odvisno od vpojnosti podlage. Izravnajte z 
bež posebno blazinico LOBATOOL.

Podatki o izdelku

Št. artikla
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

Sestavine modificirana rastlinska olja, alifatski ogljikovodiki, Voda, suha snov brez kobalta

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.

Olje za intenzivno nego. Za naknadno impregnacijo naoljenih tal. 
Velik delež olja z enkratnim nanosom povrne prvotni videz celo pri 
močno izluženih oljenih podih. Receptura s posebno malo vonja.

• Za nego močno obrabljenih površin, ki so bile oljene z odprtimi 
porami

• Posebno primerno za naknadno impregnacijo po intenzivnem 
čiščenju

• Idealno za nego celotne površine in popravke manjših površin
• Vzdržuje zaščito starih podov proti drsenju

Področje uporabe:
Primerno za nego močno izluženih oljenih lesenih podov. Ne 
uporabljajte na nevpojnih UV-oljenih izdelkih.

ParkettOil Pro
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Navodila za obdelavo

Čas sušenja
• Izravnava po od 30 do 60 minutah.
• Previdno pohodno po od 4 do 6 urah.
• Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

Uporaba:
ParkettOil Pro je mogoče uporabiti samo na vpojnih podlagah, na primer močno osiromašenih podih ali po intenzivnem 
čiščenju. Obvezna je strojna izravnava. 

Obremenjene pode s sledovi obrabe
pripravite s temeljitim čiščenjem s sredstvom LOBACARE® Cleaner ali LOBACARE® ParkettSoap, po potrebi tudi s strojno 
izravnavo z blago abrazivno (bež/zelena) posebno blazinico LOBATOOL. Po popolnem sušenju nanesite sredstvo ParkettOil 
Pro, ga pustite učinkovati približno od 30 do 60 minut, nato pa celotno površino izravnajte z enoploščnim strojem in bež 
posebno blazinico LOBATOOL.

Večje površine
lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo ParkettOil nanesite s pršenjem, nato pa ga mehansko izravnajte (enoploščni 
stroj in bež posebna blazinica LOBATOOL).

Prepojene krpe, blazinice in druga delovna sredstva hranite v zaprtih posodah, olje, pomešano s prahom zaradi brušenja 
ali prepojeno v krpah itd., pa navlažite, hranite v zaprtem vedru ali zavrzite na ognjevarno mesto – v nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost samovžiga.

Pomembne opombe

ParkettOil Pro
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Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih 
prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler 
premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego 
končne trdote uporabite prevleko LOBATOOL Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih 
informacijah.

Medsebojni učinki: Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca 
stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko 
povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, 
motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

ParkettOil Pro


