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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TRANSPARENTNÝ

Pokyny ku spracovaniu

• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 
s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo
Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Špachtľa LOBATOOL alebo handra  / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) v závislosti od savosti podkladu. Egalizácia (zjednotenie) 
špeciálnym béžovým padom LOBATOOL.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

Zloženie modifikované rastlinné oleje, alifatické uhľovodíky, voda, bezkobaltové sušiny

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mráz.

Intenzívny ošetrujúci olej. Pre dodatočnú impregnáciu olejovaných 
podláh. Vďaka vysokému obsahu oleja sa dajú aj silne vyblednuté 
olejované podlahy pri jednorazovom použití dostať do pôvodného 
optického stavu. Mimoriadne pachovo neutrálny.

• Na ošetrenie silne zchodených, olejovaných povrchov s 
otvorenými pórmi

• Špeciálny prípravok pre dodatočnú impregnáciu po hĺbkovom 
čistení

• Ideálny na celoplošné ošetrenie alebo čiastkové vylepšenie 
podlahy

• Udržiava protišmykové  vlastnosti olejovaných podláh

Oblasť použitia:
Vhodný na ošetrovanie silne opotrebovanej olejovanej drevenej 
podlahy. Nepoužívať na nesavé UV olejované produkty.

ParkettOil Pro
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TRANSPARENTNÝ

Pokyny ku spracovaniu

Doba schnutia
• Zjednotenie po 30 až 60 minútach.
• Opatrne pochôdzne po 4-6 hodinách.
• Plná záťaž a zakrytie po 12 hodinách.

Použitie:
Prípravok ParkettOil Pro môžete používať iba na savom povrchu, napr. veľmi vyšednutá podlaha alebo podlaha po hĺbkovom 
čistení. Je bezpodmienečne nutné zjednotenie strojom. 

Staršie podlahy so stopami po opotrebovaní
Pripravte hĺbkovým čistením prípravkom LOBACARE® Cleaner alebo LOBACARE® ParkettSoap, podľa potreby aj zjednotením 
strojom s mierne brúsnym špeciálnym padom (béžový/zelený). Po úplnom zaschnutí naneste prípravok ParkettOil Pro a po 
pôsobení cca 30-60 minút egalizujte celú plochu leštičkou so špeciálnym béžovým padom LOBATOOL.

Väčšie plochy
Naneste ParkettOil Pro priamo na LOBATOOL špeciálny béžový pad. Pomocou padu a jednokotúčovej brúsky rozotrite olej 
po podlahe. Nechajte pôsobiť približne 20 minút. Pomocou jednokotúčovej brúsky a čistého béžového špeciálneho padu 
LOBATOOL odstráňte zvyšky oleja z podlahy.

Nasiaknuté handry, pady a iné pracovné pomôcky uchovávať v uzatvorených nádobách. Olej s brúsnym prachom na látke a 
i.navlhčiť vodou alebo uchovať v uzatvorenom vedre, resp. odstrániť v súlade s protipožiarnymi predpismi - inak hrozí 
samovznietenie.

Dôležité pokyny

ParkettOil Pro
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TRANSPARENTNÝ

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred 
dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie  produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, 
elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť 
príčinou optických vád. Záťaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a 
pod.môže mať za následok  nezvratné sfarbenie povrchu.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

ParkettOil Pro


