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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződéseket porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal.
• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 

további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
• Rázza fel alaposan az anyagot.

Hígító
Víz.

Műszaki adatok

Cikkszám
10711 2,5 l 6 144

pH-érték 7,2

GISCODE GU40

Tartalom < 5% nem ionos felületaktív anyagok, LIMONENE, illatanyagok, CITRAL, SODIUM 
PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. 
Fagytól védeni kell.

Vízalapú ápolószer kültérre. Környezetkímélő, bedörzsöléssel 
felvihető ápolószer: A LOBACARE DeckRefresh hatásának 
köszönhetően teraszpadlója újra selyemfénnyel ragyog, és mindezt 
tisztán természetes anyagokkal értük el. Frissítő kúránk az Ön 
kedvenc helyéhez – a természettel összhangban!

• Alapos, védelmet nyújtó ápolószer
• Selymes csillogást biztosít a felületnek
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• Az önemulgeáló összetétel miatt nincs szükség alaptisztításra
• Megfelelő a kültéri olajozott és lakkozott fafelületekhez

Alkalmazási terület:
Olajjal kezelt és lakkozott kültéri fapadlók ápolására alkalmas.

 ÚJ Egyetlen törléssel tisztítja és ápolja teraszát!

DeckRefresh



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Németország
Telefon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

14
/1

2/
20

20

Oldal 2/2 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A 
megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási 
folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki 
információkban találhatók.

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL felmosómop. Karbantartó tisztításhoz, ápoláshoz öntsön kb. 50 ml - 1 l mennyiséget egy vödörbe és adjon hozzá 
10 l vizet.

Száradási idő
• kb. 30 perc

Ápolószer:
A heti tisztításhoz és ápoláshoz öntsön kb. 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh terméket 10 l vízbe. A terasz felületét törölje 
át LOBATOOL felmosómop és a tisztítószer-oldat segítségével. A padlón maradó nedvességet hagyja megszáradni.

Ápolás:
Távolítsa el a laza szennyeződéseket mechanikus módszerrel. Tisztítsa meg a felületet LOBACARE DeckCleaner termékkel, a 
műszaki információknak megfelelően. Adjon 1 l LOBACARE DeckRefresh terméket 10 l vízhez és LOBATOOL felmosómoppal 
egyenletesen törölje át a felületet. A száradás alatt ne lépjen rá a felületre.

Útmutató erősen igénybe vett fateraszok esetén:
A LOBACARE DeckRefresh csak a nagyrészt ép lakkbevonatú/olajimpregnálású fateraszokhoz megfelelő, és csak az éves 
felújítási ciklusok közötti felfrissítésre való. Az alaplakkozásra, ill. az utólagos impregnálásra a LOBASOL DeckOil, ill. a 
LOBADUR DeckFinish Color terméket javasoljuk.

DeckRefresh


