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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny ku spracovaniu

• Voľné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom.
• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 

s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
• Materiál dobre pretrepať.

Riedidlo
Voda.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10711 2,5 l 6 144

Hodnota pH 7,2

GISCODE GU40

Zloženie < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, LIMONENE, parfumy, CITRAL, SODIUM 
PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a 
preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

Čistenie a umývanie na vodnej báze v exteriéri. Environmentálny 
umývací a čistiaci prostriedok: LOBACARE DeckRefresh dodá podlahe 
vašej terasy opäť zamatový lesk, pričom je vyrobený z prirodzených 
obsahových zložiek. Naša oživovacia kúra pre vaše obľúbené miesto 
– v súlade s prírodou!

• Dôsledné no šetrné umývanie
• Povrchu dodáva hodvábny lesk
• Bezpečné a ľahké spracovanie
• Nie je potrebné žiadne základné čistenie vďaka samoemulgačnej 

receptúre
• Vhodné pre olejované a lakované drevené povrchy v exteriéri

Oblasť použitia:
Vhodné na ošetrovanie olejovaných a lakovaných drevených podláh 
v exteriéri.

 Nový Jediným utretím čistí a zároveň ošetruje vašu terasu!

DeckRefresh
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia 
rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre 
výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších  skúseností  a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok 
spracovania nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu 
s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a 
zodpovednosť  sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto 
informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju 
platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na 
území Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika/spotreba materiálu
Umývací mop LOBATOOL. Na priebežné čistenie a ošetrovanie zmiešajte vo vedre cca 50 ml až 1 l s 10 l vody.

Doba schnutia
• cca 30 min.

Umývanie a čistenie:
Na týždenné čistenie a ošetrovanie pridajte do 10 l vody cca 50 – 100 ml prípravku LOBACARE DeckRefresh. Terasovú 
palubovku umyte umývacím mopom LOBATOOL a čistiacim roztokom. Zvyškovú vlhkosť nechajte dostatočne uschnúť.

Starostlivosť:
Voľné nečistoty odstráňte mechanicky. Povrch vyčistite prípravkom LOBACARE DeckCleaner v súlade s jeho technickými 
informáciami. 1 l prípravku LOBACARE DeckRefresh zmiešajte so 10 l vody a umývacím mopom LOBATOOL povrch 
rovnomerne umyte. Počas sušenia na povrch nestúpajte.

Upozornenie pre silno namáhané drevené terasy:
LOBACARE DeckRefresh je určený iba pre drevené terasy s prevažne neporušenou lakovou povrchovou vrstvou/olejovou 
impregnáciou a iba na ich oživenie medzi jednotlivými ročnými sanačnými cyklami. Na základné lakovanie, resp. dodatočnú 
impregnáciu, odporúčame použiť výrobok LOBASOL DeckOil, resp. LOBADUR DeckFinish Color.

DeckRefresh


