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TEHNIČNE INFORMACIJE

Navodila za obdelavo

• Nesprijeto umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
• Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih 

za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
• Dobro stresite material.

Razredčilo
Voda.

Podatki o izdelku

Št. artikla
10711 2,5 l 6 144

Vrednost pH 7,2

GISCODE GU40

Sestavine < 5% neionske površinsko aktivne snovi, LIMONENE, dišave, CITRAL, SODIUM 
PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri 
od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

Nega z brisanjem na vodni osnovi za na prostem. Sredstvo za nego z 
brisanjem, ki pazi na okolje: Sredstvo LOBACARE DeckRefresh povrne 
svilen sijaj vaše terase, izdelan pa je iz povsem naravnih sestavin. 
Naša rešitev za osvežitev vašega najljubšega mesta – prijazno do 
narave!

• Temeljita in blaga nega z brisanjem
• Površini da svilen lesk
• Zanesljiva in preprosta obdelava
• Temeljno čiščenje ni potrebno zaradi samoemulgirne recepture
• Primerno za oljene in lakirane lesene površine na prostem

Področje uporabe:
Primerno za nego oljenih in lakiranih lesenih podov na prostem.

 NOVO Z enim brisanjem očisti in neguje vašo teraso!

DeckRefresh
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TEHNIČNE INFORMACIJE

Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna 
zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne 
izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat 
naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta 
navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične 
službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena 
izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih 
informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

Navodila za obdelavo

Naprava za nanašanje/poraba materiala
Čistilnik tal LOBATOOL. Za vzdrževalno čiščenje in nego dodajte približno 50 ml na 10-litrsko vedro vode.

Čas sušenja
• približno 30 min.

Nega z brisanjem:
Za vsakodnevno čiščenje in nego dodajte približno od 50 do 100 ml sredstva LOBACARE DeckRefresh na 10 l vode. Oblogo 
terase obrišite s čistilnikom tal LOBATOOL in čistilno raztopino. Pustite, da se preostala vlaga posuši.

Nega:
Nesprijeto umazanijo odstranite mehansko. Površino očistite s sredstvom LOBACARE DeckCleaner skladno s tehničnimi 
informacijami. 1 l sredstva LOBACARE DeckRefresh dodajte v 10 l vode in s čistilnikom tal LOBATOOL celotno površino 
enakomerno pobrišite. Med sušenjem ne hodite po površini.

Opomba za močno obremenjene lesene terase:
Sredstvo LOBACARE DeckRefresh je primerno samo za lesene terase z v največji mogoči meri nepoškodovanim lakom/
oljno impregnacijo in ga priporočamo le za osvežitev med letnimi cikli vzdrževanja. Za osnovno lakiranje oz. naknadno 
impregniranje priporočamo LOBASOL DeckOil oz. LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


