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TEKNISK INFORMASJON

Bearbeidelseshenvisninger

Fortynner
Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

Påføringsverktøy / Materialforbruk
LOBA sprøytekanne, rørmopp, TrimPad eller klut / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

• Overflaten må være tørr før bruk. Må ikke påføres på varme overflater eller overflater som er utsatt for kraftig sollys, da 
belegget kan tørke for fort. Må ikke påføres hvis det ventes regn innen 3 timer etter påføringen.

• Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i 
bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

Tekniske data

Art.nr.
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Innholdsdeklarasjon alifatiske hydrokarboner, modifiserte planteoljer, sikkativer, vann, koboltfrie sikkativer

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ikke frostsensitiv.

Løsemiddelbasert pleieolje. Oppfrisking av WPC-gulv: Plei matte, 
slitte flater og gi dem en ny, silkematt glans.

• Optisk oppvurdering for WPC og oljebehandlede treflater
• Bringer det silkematte utseendet tilbake
• Sikker og enkel behandling
• Egnet for WPC og oljebehandlede treoverflater

Bruksområde:
Egnet for pleie av WPC og oljebehandlet tre.

Ser terrassegulvet gammelt ut. Vi har løsningen: WPC Refresh, 
den oppfriskende pleien!

WPC Refresh 
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TEKNISK INFORMASJON

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere 
relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke 
opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Sikkerhetshenvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper 
som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må 
luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene 
starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive 
komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører 
behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter 
og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA 
bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende 
etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny 
teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Bearbeidelseshenvisninger

Tørketid
• Kan gås forsiktig på etter 4-6 timer.
• Full belastning og tildekking etter 12 timer.

Bruk:
Fjern alt støv fra overflaten (fei, støvsug). Gulv med smuss som sitter fast, rengjøres med vann og LOBA DeckCleaner. Etter 
at overflaten har tørket helt, påfører du et tynt, jevnt lag med LOBA WPC Refresh. Etter kort virketid jevner du ut og fjerner 
rester med en klut som ikke loer, LOBA rørmopp eller LOBA TrimPad.

 På større flater
kan det arbeides i SprayCleaner-prosessen. Påfør LOBA WPC med spraying og maskinell utjevning (roterende 
enkeltskivemaskin med LOBASAND SuperPad hvit).

Impregnerte kluter, pads og andre arbeidsmidler må oppbevares i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, 
tekstilkluter o.l. må fuktes med vann eller oppbevares i en bøtte med lokk eller kasseres på en brannsikker måte - det er 
ellers fare for selvantenning.

Viktige henvisninger

WPC Refresh 


