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Työstöohjeita

Ohennin
Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

• Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla, pyyhi pinta sen jälkeen kosteaksi LOBA CleanFix- tai 
Cleaner-tuotteella. Sitkeät liat ja vanhojen hoitoaineiden jäämät täytyy poistaa etukäteen LOBA CareRemover -tuotteella 
tehtävällä peruspuhdistuksella. Noudata myös tällöin kyseisten tuotteiden teknisiä tietoja.

• Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen 
käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
10490 1 l 12 480

5 l 4 128

pH-arvo 8,5

GISCODE GE10

Sisältö vesi, polymeerit, vesiliukoiset liuottimet, ei-ioniset tensidit, säilöntäaineet

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. 
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

Vesipohjainen dispersiohoitoaine. Lakatun lattian suojaamiseen. 
Suojaa lakattuja lattioita pieniltä naarmuilta ja kulumisjäljiltä 
suojakalvolla. Estää varhaista kulumista ja pidentää pinnan 
käyttöikää.

• Ylläpitää lattioiden arvoa ja ulkonäköä
• Tarjoaa lakkakalvolle kestävän suojan kulumista vastaan
• Yleiskäyttöön erilaisille lakatuille päällysteille
• Turvallinen ja helppo käsittely
• Peittää kulumat

Käyttöalue:
Sopii ekstrahimmeä- ja himmeälakatun puulattian, korkkipäällysteen, 
linoleumi-, PVC-päällysteen sekä lasittamattoman kiven ja muiden 
vedenpitävien pintojen hoitoon.

Hoitoa ja suojaa himmeäksi lakatuille lattioille

FloorCare
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Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % 
sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja 
huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. 
Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat 
asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

Työvälineet / Lakan menekki
LOBA Wischwiesel -lasta, suurille pinnoille sopiva litteä lattiamoppi / 30–40 ml(g)/m² = 25–35 m²/l(kg) = 3–4 l/100m²

Kuivumisaika
• Pinnan päällä voi kävellä 1–2 tunnin kuluttua.
• Täysi kuormitettavuus ja suojaus 12 tunnin kuluttua.

Käyttö:
Materiaali asetetaan vyöhykkeittäin lattialle ja levitetään sen jälkeen tasaiseksi kerrokseksi. Pidä levityslaite 
mahdollisimman litteänä lattiaa vasten äläkä nosta sitä, älä paina levityslaitetta käsittelyn aikana. Aloita huoneen toisesta 
päästä ja käsittele lattiaa seinästä seinään siten, että pääset poistumaan oven kautta. Käsittele yhden huoneen lattia 
kokonaan yhdellä kertaa. Älä koskaan käsittele lattiaa kuivumisen aikana uudelleen, jottei lattiaan muodostu raitoja.

Peruspuhdistus:
Tuotteen voi poistaa LOBA CareRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella, lisätietoja on tuotteen teknisissä 
tiedoissa.
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