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TEKNISK INFORMATION

Användningsanvisningar

Förtunningsmedel
Vatten.

• Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
• Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna 

som kan hämtas på www.wingis-online.de.
• Skaka produkten ordentligt.

Tekniska data

Art.nr
10711 2,5 l 6 144

pH-värde 7,2

GISCODE GU40

Innehållsdeklaration < 5% nonjontensider, LIMONENE, parfym, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till 
+25 °C. Skyddas mot frost.

Vattenbaserat rengöringsmedel för utomhusbruk. Rengöringsmedel 
med miljöfaktor: LOBA DeckRefresh låter ditt trädäck glänsa igen och 
baseras på helt naturliga ingredienser. Vi hjälper dig fräscha upp din 
favoritplats - I harmoni med naturen!

• Grundligt, skonsamt rengöringsmedel
• Ger ytan en sidenglans
• Säker och enkel applicering
• Någon grundrengöring är inte nödvändig på grund av det 

självemulgerande receptet
• Lämplig för oljade och lackerade träytor utomhus

Användningsområde:
Lämpligt för skötsel av oljade och lackerade trägolv utomhus.

Rengör och vårdar ditt trädäck i ett arbetsmoment!

DeckRefresh
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TEKNISK INFORMATION

Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ 
luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter 
finns i respektive tekniska information.

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till 
användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet 
användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök 
eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella 
standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av 
vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

Användningsanvisningar

Appliceringsutrustning / Materialförbrukning
LOBA golvmopp. För underhållsrengöring, -skötsel tillsätt ca. 50ml - 1l i en hink med 10l vatten.

Torktid
• ca. 30 min.

Moppningsunderhåll:
För en veckorengöring och skötsel tillsätt ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh till 10l vatten. Torka trädäcket med hjälp av en 
LOBATOOL-golvmopp och rengöringslösningen. Låt restfukten torka.

Skötsel:
Avlägsna lös nedsmutsning mekaniskt. Rengör ytan med LOBA DeckCleaner i enlighet med den tekniska informationen. 
Tillsätt 1l LOBA DeckRefresh till 10l vatten och torka ytan jämnt med en LOBATOOL-golvmopp. Beträd inte ytan medan ytan 
torkar.

Information för kraftigt utsatta trädäck:
LOBA DeckRefresh är endast avsett för trädäck med ett i huvudsak intakt
lackskikt/ oljeimpregnering och som en uppfräschning
mellan de årliga skötselintervallerna. För grundlackeringen eller efterimpregneringen rekommenderar vi LOBA DeckOil, eller 
LOBA DeckFinish Color.

DeckRefresh


