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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Felhasználás

• Az alkalmazás előtt a felületnek száraznak kell lennie. Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, 
mivel a felkent bevonat túl gyorsan megszáradna. Ne kenje fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.

• Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó 
további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Hígító
A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

Felhordó eszköz/anyagszükséglet
LOBATOOL öntözőkanna, felmosómop, TrimPad vagy kendő / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

Műszaki adatok

Cikkszám
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Tartalom alifatikus szénhidrogének, módosított növényi olajok, Víz, kobaltmentes szárazanyag

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny.

Oldószerbázisú ápolóolaj. A WPC padló felfrissítése: kezelje le ezzel 
az unalmassá vált, elhasznált felületeket és varázsolja őket újra 
selyemfényűvé.

• A WPC és olajozott fafelületeket optikailag feljavítja
• Visszaadja a selyemfényű optikai hatást
• Biztonságos és gyors feldolgozás
• WPC-hez és olajozott fafelületekhez megfelelő

Alkalmazási terület:
WPC és olajozott fa ápolására megfelelő.

 ÚJ Öregnek néz ki a teraszpadló? Nekünk van rá megoldásunk: 
WPC Refresh, a felfrissítő ápolás!

WPC Refresh 
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A 
megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási 
folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki 
információkban találhatók.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzök képződnek. 
Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell 
szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, 
hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, 
az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzök 
hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további 
útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási 
lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége 
alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. 
Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános 
üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem 
szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

Felhasználás

Száradási idő
• 4-6 óra után szabad óvatosan rálépni.
• Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

Alkalmazás:
Pormentesre tisztítsa meg a felületet (seprés, porszívózás). A padlóra tapadt szennyeződéseket a LOBACARE DeckCleaner 
tisztítószerrel megnedvesített ronggyal távolítsa el. A teljes száradást követően egyenletesen, vékony rétegben kenje 
fel a LOBACARE WPC Refresh terméket. Rövid hatóidő után szöszmentes kendővel, LOBATOOL felmosóval vagy LOBATOOL 
TrimPad-del maradéktalanul egyenlítse ki.

 Nagy felületeken
használja a SprayCleaner-eljárást. Vigye fel a LOBACARE WPC Refresh terméket permetezéssel és gépi kiegyenlítéssel 
(egytárcsás súrológép fehér LOBASAND SuperPad-del).

Az átitatódott rongyokat, csiszolókorongokat és más szerszámokat zárt tartályban kell őrizni, a csiszolóporral megkötött 
olajat, anyagdarabokat meg kell nedvesíteni például vízzel, vagy pedig zárható vödörben kell tárolni, adott esetben tűzbiztos 
módon ártalmatlanítani, egyébként ugyanis számolni kell az öngyulladás veszélyével.

Fontos tájékoztatás

WPC Refresh 


