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TEKNIK BILGILER

Uygulama talimatları

• Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
• Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de 

adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
• Malzemeyi iyice çalkalayın.

Ürün verileri

Ürün No.
10711 2,5 l 6 144

pH değeri 7,2

GISCODE GU40

İçerik maddeleri < 5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, LIMONENE, koku verici maddeler, CITRAL, 
SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR’ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila 
+25°C’de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

Dış mekanlar için su bazlı silme bakımı. Çevre faktörlü moplama 
malzemesi: LOBACARE DeckRefresh teras zemininizi tekrar ipeksi 
parlaklığına kavuşturur ve doğal içerik maddeleri esaslıdır. Gözde 
alanınız için tazeleme bakım ürünümüz – Doğa ile uyumlu!

• Esaslı, özenli temizleme ve bakım
• Yüzeye ipeksi bir parlaklık kazandırır
• Güvenli ve kolay uygulama süresi
• Kendi kendini emülsiyonlaştırıcı formülü sayesinde esaslı temizlik 

gerektirmez
• Dış kısımlardaki yağlanmış ve cilalanmış ahşap yüzeyler için 

uygundur

Kullanım alanı:
Bina dışında yağlanmış ve cila uygulanmış ahşap zeminlerin bakımı 
için uygundur.

 YENI Tek bir işlemle terasınızın hem temizliğini hem de bakımını 
yapar!

DeckRefresh
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TEKNIK BILGILER

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek 
bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri 
ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan 
deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama 
koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik 
danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat 
edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya 
danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

Uygulama talimatları

İnceltici
Su.

Uygulama aletleri/malzeme tüketimi
LOBATOOL temizlik mopu. Koruyucu temizlik ve bakım için 10 litre su içeren bir kovaya yaklaşık 50ml - 1 litre ekleyin.

Kuruma süresi
• yaklaşık 30 dakika.

Paspaslama:
Haftalık temizlik ve bakım için 10 litre suya yakl.50-100 ml LOBACARE DeckRefresh ekleyin. Teras örtüsünü LOBATOOL 
temizlik mopu ve temizlik sıvısıyla paspaslayın. Kalan nemi kurumaya bırakın.

Bakım:
Ortalıktaki kirleri mekanik şekilde temizleyin. Yüzeyi, ürünün teknik bilgilerine uygun olarak LOBACARE DeckCleaner ile 
temizleyin. 10 litre suya 1 litre LOBACARE DeckRefresh ekleyin ve bir LOBATOOL temizlik mopu kullanarak yüzeyi eşit oranda 
silin. Kuruma esnasında yüzeyin üzerinde yürümeyin.

Çok yıpranan ahşap teraslar hakkında bilgi:
LOBACARE DeckRefresh yalnızca büyük oranda sağlam cila katmanı/yağ emprenyelemesine sahip ahşap teraslar için 
uygundur ve yıllık bakım döngüleri arasında tazeleme amacıyla kullanmaya müsaittir. Ana cilalama ya da sonradan 
emprenyeleme için LOBASOL DeckOil, ya da LOBADUR DeckFinish Color kullanılmasını tavsiye ederiz.

DeckRefresh


