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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Vann.

• Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 

bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
• Rist materialet godt.

Tekniske data

Art.nr.
10711 2,5 l 6 144

pH-verdi 7,2

GISCODE GU40

Innholdsdeklarasjon < 5% nonioniske tensider, LIMONENE, parfymer, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. 
Beskyttes mot frost.

Vannbasert vaskepleie for bruk utendørs. Vaskemiddel med 
miljøfaktor: LOBA DeckRefresh gjør terrassegulvet silkemykt og 
skinnende igjen og er basert på helt naturlige innholdsstoffer. Vår 
kur for ditt favorittsted – i samklang med naturen!

• Grundig, skånsom vaskepleie
• Gir overflaten en silkemyk glans
• Sikker og enkel behandling
• Ingen basisrengjøring nødvendig på grunn av et 

selvemulgerende reseptur
• Egnet for oljebehandlede og lakkerte treoverflater utendørs

Bruksområde:
Egnet for pleie av oljebehandlede og lakkerte tregulv utendørs.

Rengjør og pleier terrassen med ett tørk!

DeckRefresh
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere 
relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke 
opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA mopp. For vedlikeholdsrengjøring og -pleie fyller du ca. 50 ml - 1 l i ei bøtte med 10 l vann.

Tørketid
• ca. 30 min.

Vaskepleie:
For ukentlig rengjøring og pleie tilsetter du ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh i 10 l vann. Vask terrassegulvet med en 
LOBATOOL-mopp og rengjørngsoppløsningen. La resten av fuktigheten tørke.

Pleie:
Fjern løs smuss mekanisk. Rengjør overflaten med LOBA DeckCleaner iht. teknisk informasjon. Bland 1 l LOBA DeckRefresh 
med 10 l vann og vask overflaten jevnt med en LOBATOOL-mopp. Ikke gå på overflaten mens den tørker.

Merknad for svært slitte treterrasser:
LOBA DeckRefresh er bare egnet for treterrasser med hovedsaklig intakt lakkbelegg/oljeimpregnering, og skal kun påføres 
som oppfrisking mellom de årlige saneringssyklusene. For grunnlakkering eller etterimpregnering anbefaler vi LOBA DeckOil 
eller LOBA DeckFinish Color.

DeckRefresh


