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TEKNIK BILGILER

SATEN PARLAK

Uygulama talimatları

• Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBACARE® CleanFix 
veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirler ve eski bakım malzemesi artıkları, önceden LOBACARE® 
CareRemover ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine 
dikkat edin.

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

Ürün verileri

Ürün No.
10490 1 l 12 480

10 l - 60

pH değeri 8,6

GISCODE GE20

İçerik maddeleri Su, polimerler, suda çözünen solventler, noniyonik tensitler, koruyucu maddeler

Depolama ve taşıma 24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR’ye göre tehlikeli 
madde değildir. +5 ila +25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Dispersiyon bakım malzemesi. Cilalanmış zeminleri korumak için. 
Cilalanmış zeminleri, bir bakım katmanı aracılığıyla ince çiziklere ve 
kullanım izlerine karşı korur. Erken aşınmayı önler ve yüzeyin ömrünü 
arttırır.

• Zeminleri değer ve görünüm anlamında korur
• Cila filmini aşınmaya karşı uzun süre korur
• Farklı boyalı kaplamalarda üniversal olarak kullanılabilir
• Kullanıma maruz kalan ve aşınmış zeminlere yeni bir parlaklık 

sağlar
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Dezenfeksiyon maddelerine dayanıklıdır

Kullanım alanı:
Yarı mat ve parlak cilalı parke, ahşap zeminler, mantar kaplamalar, 
linolyum, PVC kaplamalar ve taş ve suya dayanıklı verniksiz diğer 
yüzeylerin bakımı için uygundur.
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TEKNIK BILGILER

SATEN PARLAK

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

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.

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.

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

Uygulama talimatları

İnceltici
Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL saplı temizleme mopu, büyük alanlarda uygun yassı silme mopuyla / 30-40 ml(g)/m² = 25-35 m²/l(kg) = 
3-4l/100 m²

Kuruma süresi
• 1-2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
• 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama:
Malzeme, zemine bölümler halinde dökülür ve ardından eşit bir kat halinde uygulanır. Uygulama aletini, zemine mümkün 
olduğunca düz bir şekilde bırakın ve kaldırmayın, baskı uygulamadan çalışın. Odanın bir tarafından başlayın ve sonra 
duvardan duvara, çıkış kapısının bulunduğu odanın karşı tarafına doğru ilerleyerek çalışın. Bir odanın komple bakımı 
yapılmalıdır. Kuruma sırasında zemin üzerinde asla tekrar çalışmayın, bu durum şerit oluşumuna neden olabilir.

Temel temizlik
Ürün, LOBACARE® CareRemover ile yapılan bir temel temizlikle çıkarılabilir, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.
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