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INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 

dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
• Dobrze wstrząsnąć materiał.

Dane produktów

Nr artykułu
10711 2,5 l 6 144

Wartość pH 7,2

GISCODE GU40

Składniki < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, LIMONENE, kompozycje 
zapachowe, CITRAL, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako 
materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. 
Chronić przed mrozem.

Pielęgnacja przez ścieranie na bazie wody w obszarze na zewnątrz. 
Środki pielęgnacji ze współczynnikiem ochrony środowiska 
naturalnego: LOBACARE DeckRefresh przywraca posadzkom 
tarasowym jedwabny blask, bazując wyłącznie na naturalnych 
składnikach. Nasza kuracja odświeżająca dla Twojego ulubionego 
miejsca – w zgodzie z naturą!

• Gruntowna i ochronna pielęgnacja przez ścieranie
• Powierzchnia otrzymuje jedwabny połysk
• Bezpieczna i łatwa aplikacja
• Nie jest konieczne czyszczenie podstawowe ze względu na samo 

emulgującą recepturę
• Przeznaczony do olejowanych i lakierowanych powierzchni 

drewnianych w obszarze na zewnątrz

Obszar zastosowań:
Przeznaczony do pielęgnacji olejowanych i lakierowanych posadzek 
drewnianych w obszarze na zewnątrz.

 Nowość Czyści i pielęgnuje taras za jednym przetarciem.

DeckRefresh



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

14
/1

2/
20

20

Strona 2/2 

INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, 
wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej 
nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

Instrukcje przetwarzania

Rozcieńczalnik
Woda.

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Mop do ścierania LOBATOOL. Do czyszczenia utrzymującego, pielęgnacyjnego ok. 50 ml - 1 l na jedno wiadro 10 l wody.

Czas schnięcia
• ok. 30 min.

Pielęgnacja - ścieranie:
Cotygodniowe czyszczenie i pielęgnacja ok. 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh na 10 l wody. Przetrzeć całą podłogę tarasu 
za pomocą mopa do przecierania LOBATOOL i wytrzeć roztwór czyszczący. Resztki wilgoci pozostawić do wyschnięcia.

Pielęgnacja:
Luźne zabrudzenia usunąć mechanicznie. Powierzchnię wierzchnią wyczyścić za pomocą LOBACARE DeckCleaner zgodnie z 
informacjami technicznymi. Dodać 1l LOBACARE DeckRefresh na 10l wody i powierzchnię wierzchnią ścierać równomiernie 
mopem do ścierania LOBATOOL. Nie wchodzić na powierzchnię podczas schnięcia.

Wskazówka dotycząca mocno zużytych tarasów drewnianych:
LOBACARE DeckRefresh przeznaczony jest tylko do tarasów drewnianych z dużymi ubytkami powłoki lakierniczej /
impregnacji olejowej i tylko do odświeżenia pomiędzy corocznymi cyklami odnawiania. Do lakierowania podstawowego, 
wzgl. impregnacji dodatkowej zaleca się LOBASOL DeckOil, wzgl. LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


