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TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

• Het oppervlak moet voor het gebruik droog zijn. Niet op hete of aan zoninstraling blootgestelde oppervlakken 
aanbrengen, omdat de aangebrachte laag te snel zou kunnen drogen. Niet aanbrengen als binnen 3 uur na het 
aanbrengen regen kan worden verwacht.

• Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE 
gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner
Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik
LOBATOOL spuitfles, dweilmop, TrimPad of doek / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

Productgegevens

Artikelnr.
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Inhoudstoffen alifatische koolwaterstoffen, gemodificieerde plantaardige oliën, Water, cobaltvrije 
droogmiddelen

Opslag en transport 36 maanden houdbaar. Niet vorstgevoelig.

Verzorgende olie op basis van oplosmiddel. De perfecte opfrissing 
voor uw WPC-vloer: verzorg dof geworden, belaste oppervlakken en 
zorg voor een nieuwe, zijdematte glans.

• Optische opwaardering voor WPC en geoliede oppervlakken
• Brengt de zijdematte look terug
• Veilige en eenvoudige verwerking
• Geschikt voor WPC en geoliede houten oppervlakken

Toepassingsgebied:
Geschikt voor de verzorging van WPC en geolied hout.

 NIEUW Uw terrasvloer ziet er oud uit? Wij hebben de oplossing: WPC 
Refresh, de opfrissende verzorging!

WPC Refresh 
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TECHNISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de 
eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

Veiligheidsinstructies: Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan 
ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en 
opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden 
uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische 
machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren 
(aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker 
afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op 
basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker 
niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van 
LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door 
deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en 
beschermd.

Gebruiksaanwijzing

Droogtijd
• Voorzichtig begaanbaar na 4-6 uur.
• Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

Gebruiksaanwijzing:
Oppervlak stofvrij maken (vegen, zuigen). Vloeren met hechtende vervuilingen door vochtig dweilen met LOBACARE 
DeckCleaner reinigen. Na een volledige droging LOBACARE WPC Refresh gelijkmatig dun aanbrengen. Na een korte 
inwerktijd met een pluisvrije doek, LOBATOOL dweilmop of LOBATOOL TrimPad egaliseren zonder dat er restanten over 
blijven.

 Op grotere vlakken
kan de SprayCleaner-methode worden gebruikt. LOBACARE WPC Refresh door opspuiten en machinaal egaliseren 
(éénschijfsmachine met LOBASAND SuperPad wit) aanbrengen.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, 
doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders 
zelfontbrandingsgevaar.

Belangrijke aanwijzingen

WPC Refresh 


