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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Los vuil en stof vooraf met de stofzuiger, bezem of mop verwijderen.
• Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 

gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
• Materiaal goed schudden.

Verdunner
Water.

Productgegevens

Artikelnr.
10711 2,5 l 6 144

pH-waarde 7,2

GISCODE GU40

Inhoudstoffen < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, LIMONENE, parfums, CITRAL, SODIUM 
PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Opslag en transport 36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot 
+25°C. Tegen vorst beschermen.

Dweilverzorging op waterbasis voor buiten. Dweilverzorging met 
milieufactor: LOBACARE DeckRefresh geeft uw terrasvloer weer een 
zijdeachtige glans en is gebaseerd op puur natuurlijke ingrediënten. 
Onze opfriskuur voor uw favoriete plek – in harmonie met de natuur!

• Grondige, milde dweilverzorging
• Geeft het oppervlak een zijdezachte glans
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Geen basisreiniging vereist op grond van een zelfemulgerende 

receptuur
• Geschikt voor geoliede en gelakte houtoppervlakken buiten

Toepassingsgebied:
Geschikt voor de verzorging van geoliede en gelakte houten vloeren 
buiten.

 NIEUW Reinigt en verzorgt uw terrassen in één behandeling!

DeckRefresh



Lecol | Schutweg 6 | 5145 NP WAALWIJK | NEDERLAND
Tel: +31416566540 | E-Mail: verkoop@lecol.nl | www.lecol.nl

14
/1

2/
20

20

Bladzijde 2/2 

TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de 
eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Gereedschap/Materiaalverbruik
LOBATOOL wismop. Voor de onderhoudsreiniging, -verzorging ca. 50 ml - 1 l met een emmer van 10 l water mengen.

Droogtijd
• ca. 30 min.

Dweilverzorging:
Voor de wekelijkse reiniging en het wekelijkse onderhoud ca. 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh met 10 l water mengen. 
Het terrasdek met behulp van de LOBATOOL wismop en de reinigingsoplossing dweilen. Restvocht laten opdrogen.

Verzorging:
Losse vervuilingen mechanisch verwijderen. Oppervlak volgens de technische informatie met LOBACARE DeckCleaner 
reinigen. 1 l LOBACARE DeckRefresh met 10 l water mengen en het oppervlak met een LOBATOOL wismop gelijkmatig 
dweilen. Tijdens het drogen mag niet over het oppervlak worden gelopen.

Informatie voor zwaar belaste houten terrassen:
LOBACARE DeckRefresh is alleen voor houten terrassen met een zoveel mogelijk intacte laklaag/olie-impregnatie geschikt 
en kan alleen als opfrissing tussen de jaarlijkse renovatiebeurten worden beschouwd. Als grondlak resp. voor het opnieuw 
impregneren raden wij LOBASOL DeckOil, resp. LOBADUR DeckFinish Color aan.

DeckRefresh


