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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΑΤΙΝΈ ΓΥΑΛΑΔΑ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σγουγγαρίστρα, στη συνέχεια σκουπίστε 
την επιφάνεια με LOBACARE® CleanFix ή Cleaner. Οι σταθερά κολλημένες ακαθαρσίες και τα υπολείμματα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται 
μέσω καθαρισμού υποστρώματος με LOBACARE® CareRemover. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη επίσης τις τεχνικές πληροφορίες των 
εκάστοτε προϊόντων.

• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 
GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό
Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10490 1 l 12 480

10 l - 60

Τιμή pH 8,6

GISCODE GE20

Συστατικά Vερό, πολυμερή, υδατοδιαλυτοί διαλύτες, μη ιονικά τασιενεργά, συντηρητικά

Αποθήκευση και μεταφορά 24 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, λάβετε υπόψη την επιγραφή του δοχείου. Δεν είναι επικίνδυνο 
υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Μέσο περιποίησης διασποράς. Για την προστασία βερνικωμένων δαπέδων. 
Προστατεύει τα σφραγισμένα δάπεδα από λεπτές γρατσουνιές και ίχνη χρήσης, 
χάρη στη μεμβράνη περιποίησης. Προλαμβάνει την πρόωρη φθορά και αυξάνει 
τη διάρκεια ζωής της επιφάνειας.

• Διατηρεί το δάπεδο ως προς την αξία και την αισθητική
• Προστατεύει το στρώμα βερνικιού μακροπρόθεσμα από φθορά
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενική χρήση σε διάφορες βερνικωμένες 

επιστρώσεις
• Χαρίζει νέα λάμψη σε έντονα καταπονημένα και φθαρμένα δάπεδα
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Αντοχή σε μέσα απολύμανσης

Περιοχή χρήσης:
Ενδείκνυνται για την περιποίηση βερνικωμένων ημιμάτ και γυαλιστερών δαπέδων 
παρκέ, ξύλινων δαπέδων, επιστρώσεων φελλού, λινόλεουμ, PVC καθώς και μη 
εφυαλωμένης πέτρας και άλλων υδατοστεγών επιφανειών.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΑΤΙΝΈ ΓΥΑΛΑΔΑ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό 
αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε 
καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την 
κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται 
στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Παρκετέζα Wischwiesel, σε μεγάλες επιφάνειες με κατάλληλη επίπεδη παρκετέζα / 30-40ml(g)/m² = 25-35m²/l(kg) = 3-4l/100m²

Χρόνος στεγνώματος
• Μπορεί να πατηθεί μετά από 1-2 ώρες.
• Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

Χρήση:
Ρίξτε υλικό κατά τμήματα στο δάπεδο και στη συνέχεια απλώστε το σε μια ομοιόμορφη στρώση. Αφήστε τη συσκευή επάλειψης επίπεδα πάνω στο 
δάπεδο, μην την ανασηκώνετε και εργαστείτε χωρίς πίεση. Αρχίστε σε μια πλευρά του χώρου και στη συνέχεια εργαστείτε από τοίχο σε τοίχο προς 
την απέναντι πλευρά του χώρου με πόρτα εξόδου. Η περιποίηση του κάθε χώρου πρέπει πάντα να ολοκληρώνεται πλήρως. Μην επεξεργάζεστε 
ποτέ ξανά το δάπεδο κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, αυτό μπορεί να προκαλέσει δημιουργία λωρίδων.

Καθαρισμός υποστρώματος:
Το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί ξανά μέσω καθαρισμού υποστρώματος με LOBACARE® CareRemover, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις τεχνικές 
πληροφορίες για το προϊόν.
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