
LOBA GmbH & Co. KG | Rruga: Leonberger 56-62 | D-71254 Ditzingen | Gjermani
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

14
/1

2/
20

20

Faqe 1/2 

INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime përpunimi

• Sipërfaqja duhet që para përdorimit të jetë e thatë. Mos e vendosni mbi pjesët e nxehta ose mbi sipërfaqet e 
ekspozuara kundrejt rrezeve të diellit, duke qenë se shtresa e vendosur mund të thahet shumë shpejt. Mos e vendosni, 
nëse brenda 3 orëve pas vendosjes pritet të bjerë shi.

• Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik 
në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhlzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

Hollues
Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

Mjet aplikimi / Normë aplikimi
Enë spërkatje LOBATOOL, pastrues dyshemeje, TrimPad ose shami / 10-30 ml/m² (30-100m²/l).

Të dhëna teknike të produkteve

Nr. Artikulli
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Përbërësit hidrokarbure alifatike, vajra vegjetalë të modifikuar, ujë, substanca tharëse pa kobalt

Magazinimi dhe transportimi 36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Nuk ndikohet nga ngrica.

Vaj pastrues me bazë substance tretëse. Tiku i freskisë për 
dyshemenë tuaj WPC: kujdesuni për sipërfaqet e topitura, 
të konsumuara dhe falini atyre përsëri një shkëlqim mat të 
mëndafshtë.

• Përmirësim optik për WPC dhe sipërfaqe të vajosura prej druri
• Kthen optikën e mëndafshtë mat
• Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
• E përshtatshme për WPC dhe sipërfaqe druri të vajosura

Gama e përdorimit:
E përshtatshme për kujdesin kundrejt WPC dhe drurit të lyer me vaj.

 I ri
Dyshemeja e verandës tuaj duket e vjetër? Ne kemi zgjidhjen: 
WPC Refresh, kujdesi freskues!

WPC Refresh 
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INFORMACIONE TEKNIKE

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Kohët e dhëna të tharjes vlejnë në +20°C dhe në 50% lagështirë ajri relative. Temperaturat më të ulëta, 
lagështia relative më e lartë e ajrit shkakton vonesa të tharjes. Para arritjes së fortësisë finale mos pastroni me leckë të 
lagur. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Udhëzime sigurie: Gjatë procesit të tharjes së produkteve me përmbajtje të lartë tretësi krijohen avuj të ndezshëm. Për 
këtë arsye ndalohet zjarri, drita e zhveshur, saldimi, pirja e duhanit, etj në distance të afërt me këto produkte. Ajrosni 
mirë ambientin ku punoni dhe magazinoni këto produkte. Pajisjet elektrike dhe ato ndihmëse që ndodhen në ambientet 
ku punohet duhet të jenë fikur me kohë për të siguruar që ato janë ftohur gjatë fillimit të punës. Çdo lloj shkëndije, duke 
përfshirë dhe pajisjet elektrike duhet të shmanget. Mbani të mbyllura shumë mirë kutitë e këtyre produkteve. Largoni 
elementë, bimë apo kafshë me ndjeshmëri ndaj avujve të tretësve, që ndodhen në zonën e emetimit të këtyre avujve.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë 
të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të 
shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose 
të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale 
dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë 
përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij  informacioni as përmes 
këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për 
hapësirën e Gjermanisë.

Udhëzime përpunimi

Koha e tharjes
• Mund të ecet me kujdes pas 4-6 orëve.
• Ngarkesë e plotë dhe mbulim pas 12 orësh.

Përdorimi:
Pastrojeni sipërfaqen në mënyrë që të mos ketë më pluhur (fshijeni, pastrojeni me fshesë me korrent). Pastrojini 
dyshemetë me papastërti që kanë ngjitur duke i larë me pastrues të lagur dyshemeje me LOBACARE DeckCleaner. Pas 
tharjes së plotë, aplikoni në mënyrë të njëtrajtshme një shtresë të hollë LOBACARE WPC Refresh. Pas një kohe të shkurtër 
veprimi, barazojeni me një leckë që nuk lëshon fije, një pastrues dyshemeje LOBATOOL ose një LOBATOOL TrimPad pa lënë 
asnjë papastërti.

 Mbi sipërfaqe më të mëdha
mund të punohet me procesin SprayCleaner. Aplikojeni LOBACARE WPC Refresh nëpërmjet spërkatjes ose barazimit me 
makineri (makineri smeriluese me LOBASAND SuperPad të bardhë).

Rruani copat e lagura, pads dhe mjetet e tjera të punës në kuti të mbyllura. Vaji bashkë me pluhurin lëmues, copat e.t.j 
duhet të lagen me ujë ose të mbahen të mbyllura në kuti ose të hidhen poshtë, për të evituar kështu rrezikun e zjarrit 
- ndryshe ekziston rreziku i vetëndezjes.

Informacion i rëndësishëm

WPC Refresh 


