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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείξεις επεξεργασίας

• Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή πριν την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες 
διότι η εφαρμοζόμενη επίστρωση μπορεί να στεγνώσει πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται 
βροχή.

• Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας.  Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το 
GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό
Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού
LOBATOOL Φιάλη ψεκασμού, παρκετέζα, TrimPad ή πανί / 10-30ml/m² (30-100m²/l).

Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Συστατικά αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, Vερό, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά 36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

Λάδι περιποίησης με βάση διαλύτη. Η ώθηση φρεσκάδας για το δάπεδό σας 
WPC: φροντίστε τις θαμπές, παραμορφωμένες επιφάνειες και χαρίστε τους μια 
νέα σατινέ λάμψη.

• Οπτική αναβάθμιση για WPC και λαδωμένες ξύλινες επιφάνειες
• Επαναφέρει την σατινέ εμφάνιση
• Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
• Ενδείκνυται για WPC και λαδωμένες επιφάνειες ξύλου

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για τη φροντίδα WPC και λαδωμένου ξύλου.

 νέος Φαίνεται παλιό το δάπεδο της βεράντας σας; Έχουμε τη λύση: WPC 
Refresh, η φροντίδα που φρεσκάρει!

WPC Refresh 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η 
υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία 
ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Υποδείξεις ασφαλείας: Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα προϊόντων που περιέχουν διαλύτες σε υψηλή περιεκτικότητα δημιουργούνται 
εύφλεκτοι ατμοί διαλυτών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται η φωτιά, η γυμνή φλόγα, η συγκόλληση, το κάπνισμα κλπ. στην περιοχή κινδύνου. 
Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές στους χώρους εργασίας και στους παραπλήσιους χώρους πρέπει 
να απενεργοποιούνται έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν κρυώσει κατά την έναρξη των εργασιών. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων, ακόμη και σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κρατήστε το δοχείο υλικού καλά κλεισμένο. Απομακρύνετε τα ευαίσθητα σε διαλύτες εξαρτήματα, φυτά ή ζώα (ενυδρεία) 
από την περιοχή επίδρασης των ατμών διαλυτών.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι 
αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών 
επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το 
Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η 
δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε 
μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην 
περιοχή Γερμανία.

Υποδείξεις επεξεργασίας

Χρόνος στεγνώματος
• Μπορεί να πατηθεί προσεκτικά μετά από 4 έως 4-6 ώρες.
• Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.

Χρήση:
Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνες (σκούπα, ηλεκτρική σκούπα). Καθαρίστε τα δάπεδα με κολλημένες ακαθαρσίες μέσω υγρού σκουπίσματος 
με LOBACARE DeckCleaner. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός εφαρμόστε σε λεπτή στρώση LOBACARE WPC Refresh. Μετά από μικρό χρόνο 
δράσης με πανί χωρίς χνούδι, εξομαλύνετε την επιφάνεια με παρκετέζα LOBATOOL Wischwiesel ή LOBATOOL TrimPad χωρίς να μείνουν 
υπολείμματα.

 Σε μεγάλες επιφάνειες
μπορεί να γίνει επεξεργασία με τη μέθοδο SprayCleaner. Εφαρμόστε LOBACARE WPC Refresh με ψεκασμό και μηχανική εξομάλυνση (Μηχανή 
μονού δίσκου με δίσκο LOBASAND SuperPad weiß).

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να 
βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Σημαντικές υποδείξεις

WPC Refresh 


