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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Πρώτα απομακρύνετε τις διασκορπισμένες ακαθαρσίες και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, σκούπα ή σγουγγαρίστρα.
• 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.
• Ανακινήστε καλά το υλικό.

Αραιωτικό
Νερό.

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10711 2,5 l 6 144

Τιμή pH 7,2

GISCODE GU40

Συστατικά < 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, LIMONENE, αρωματικές ουσίες, CITRAL, SODIUM 
PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά 
στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

Φροντίδα με σκούπισμα σε βάση νερού σε εξωτερικό χώρο. Μέσα φροντίδας 
για σκούπισμα με προστασία του περιβάλλοντος: Το LOBACARE DeckRefresh 
χαρίζει στις επικαλύψεις των βεραντών σας ξανά τη σατινέ λάμψη τους και 
βασίζεται σε φυσικά συστατικά. Η ανανέωσή μας για τον αγαπημένο σας χώρο – 
σε αρμονία με τη φύση!

• Σε βάθος, προστατευτικός καθαρισμός με σκούπισμα
• Παρέχει στην επιφάνεια σατινέ γυαλάδα
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Δεν απαιτείται βασικός καθαρισμός λόγω συνταγής 

αυτο-γαλακτωματοποίησης
• Ενδείκνυται για λαδωμένες και βερνικωμένες επιφάνειες σε εξωτερικό χώρο

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την περιποίηση λαδωμένων και βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων 
σε εξωτερικό χώρο.

 νέος Καθαρίζει και περιποιείται τη βεράντα σας σε ένα σκούπισμα!

DeckRefresh
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η 
υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία 
ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

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.

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 Πρκετέζα Wischmopp. Για καθαρισμό, φροντίδα διατήρησης ρίξτε περίπου 50ml - 1l σε ένα κουβά με 10l νερό.

Χρόνος στεγνώματος
• περ. 30 λεπτά

Φροντίδα με σκούπισμα:
Για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό και τη φροντίδα ρίξτε περίπου 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh  σε 10l νερό. Σκουπίστε την επικάλυψη 
βεράντας με LOBATOOL Παρκετέζα Wischmopp και διάλυμα καθαρισμού. Αφήστε να στεγνώσει η υπολειπόμενη υγρασία.

Φροντίδα:
Αφαιρέστε μηχανικά τις ελεύθερες ακαθαρσίες. Καθαρίστε την επιφάνεια με LOBACARE DeckCleaner σύμφωνα με την τεχνική πληροφορία. 
Προσθέστε 1l LOBACARE DeckRefresh σε 10l νερό και σκουπίστε την επιφάνεια ομοιόμορφα με LOBATOOL Παρκετέζα Wischmopp. Κατά τη 
διάρκεια του στεγνώματος μην πατάτε στην επιφάνεια.

Υπόδειξη για έντονα παραμορφωμένες ξύλινες βεράντες:
Το LOBACARE DeckRefresh ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες με επίστρωση βερνικιού/εμποτισμό λαδιού που δεν έχουν σοβαρές ζημιές και πρέπει 
να θεωρείται ως μέσο φρεσκαρίσματος μεταξύ των ετήσιων κύκλων ανακαίνισης. Για βασικό βερνίκωμα ή εκ των υστέρων εμποτισμό συνιστούμε το 
LOBASOL DeckOil, ή LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


