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TEKNIK BILGILER

ŞEFFAF

Uygulama talimatları

• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 
adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İnceltici
Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL geniş spatula veya bez / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l), zeminin emiciliğine bağlı olarak. LOBATOOL bej özel ped ile 
eşitleme.

Ürün verileri

Ürün No.
10466 1 l 6 480

5 l 4 120

GISCODE Ö40+

İçerik maddeleri modifiye edilmiş bitkisel yağlar, alifatik hidrokarbonlar, Su, kobalt içermeyen kuru maddeler

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez.

Yoğun bakım yağı. Yağlanmış zeminleri sonradan emprenyelemek 
için. Yüksek yağ oranı sayesinde, çok eskiyen yağlanmış zeminler 
bir kerelik uygulamada başlangıçtaki durumuna döner. Son derece 
kokusuz formül.

• Çok zorlanmış; açık gözenekli bir şekilde yağlanmış yüzeylerin 
bakımı için

• Özel olarak, yoğun bir temizlikten sonra sonradan emprenyeleme 
için

• Tam yüzeyli bakım veya parsiyel düzeltme için ideal
• Yağlanmış zeminlerin kayma önleyici özelliklerini korur

Kullanım alanı:
Çok zorlanan yağlanmış ahşap zeminlerin bakımı için uygundur. Emici 
olmayan UV ile sertleşen yağlarla yağlanmış ürünlerde kullanmayın.

ParkettOil Pro
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Uygulama talimatları

Kuruma süresi
• 30-60 dakika sonra eşitleme
• 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
• 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama:
ParkettOil Pro sadece emici zeminlerde uygulanabilir, örn. çok eskimiş zeminlerde veya yoğun temizlik sonrasında. Makineyle 
eşitleme mutlaka gereklidir. 

Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminler 
LOBACARE® Cleaner veya LOBACARE® ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı 
pedlerle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kurumadan sonra ParkettOil Pro'yu uygulayın ve yaklaşık 30-60 dakikalık bir nüfuz 
etme süresinden sonra tüm yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBATOOL bej özel pedle eşitleyin.

Büyük yüzeylerde
SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. ParkettOil Pro püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBATOOL bej özel pedle 
tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

Malzemeyle ıslatılan bezleri, pedleri ve diğer aletleri kapalı kaplarda saklayın, yağı, zımpara tozu, kumaş bezlerle, vb. birlikte 
suyla ıslatın veya kapatılabilir bir kovada saklayın veya yangın güvenliği sağlayacak şekilde tasfiye edin, aksi takdirde kendi 
kendine tutuşma tehlikesi ortaya çıkar.

Önemli notlar

ParkettOil Pro
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Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli 
bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem 
değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik 
yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBATOOL Cover 400 kullanın. 
Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi 
yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma 
hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden 
kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.
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