
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Niemcy
Telefon: +49 7156 357-0 | Faks: +49 7156 357-211 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de

14
/1

2/
20

20

Strona 1/2 

INFORMACJE TECHNICZNE

Instrukcje przetwarzania

• Powierzchnia wierzchnia przed zastosowaniem musi być sucha. Nie nanosić na powierzchnie gorące lub silnie 
nasłonecznione, ponieważ naniesiona powłoka mogłaby za szybko wyschnąć. Nie nanosić, jeśli w ciągu 3 godzin po 
aplikacji miałby padać deszcz.

• Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje 
dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik
Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału
Spryskiwacz LOBATOOL, mop do podłogi, TrimPad lub ścierka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

Dane produktów

Nr artykułu
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Składniki węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, Woda, sykatywy niezawierające 
kobaltu

Przechowywanie i transport Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

Olej do pielęgnacji na bazie rozpuszczalników. Dawka świeżości dla 
podłóg WPC: chroń stępione, zniszczone powierzchnie i nadaj im 
nowego jedwabnie matowego blasku.

• Optyczne ulepszenie WPC i olejowanych powierzchni 
drewnianych

• Przywraca optykę jedwabnego matu
• Bezpieczna i łatwa aplikacja
• Przeznaczony dla WPC i olejowanych wierzchnich powierzchni 

drewnianych

Obszar zastosowań:
Przeznaczony do pielęgnacji WPC i drewna olejowanego.

 Nowość Twoja posadzka na tarasie wygląda na starą? Mamy 
rozwiązanie: WPC Refresh, pielęgnacja odświeżająca!

WPC Refresh 
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INFORMACJE TECHNICZNE

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, 
wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej 
nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zasady bezpieczeństwa: Podczas obróbki i suszenia produktów zawierających znaczne ilości rozpuszczalników powstają 
łatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrożenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego światła, spawanie, palenie 
papierosów itp. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenia robocze i magazynowe. Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach 
roboczych i sąsiadujących należy wyłączać w odpowiednim czasie, umożliwiając im ostygnięcie przed podjęciem prac. 
Unikać iskrzenia, również w instalacjach elektrycznych. Utrzymywać szczelnie zamknięte pojemniki z materiałem. Z obszaru 
oddziaływania oparów rozpuszczalników usunąć wrażliwe podzespoły, rośliny lub zwierzęta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo 
wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z 
różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania 
własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów 
wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych 
i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej 
anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

Instrukcje przetwarzania

Czas schnięcia
• Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
• Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

Zastosowanie:
Wyczyścić powierzchnię wierzchnią bezpyłowo (miotła, odkurzacz). Oczyścić przylegające zanieczyszczenia, ścierając je na 
mokro przy użyciu LOBACARE DeckCleaner. Po całkowitym wyschnięciu nanieść równomiernie cienką warstwę LOBACARE 
WPC Refresh. Po krótkim czasie oddziaływania wyrównać bez pozostałości niekłaczącą ścierką, mopem do podłóg 
LOBATOOL lub LOBATOOL TrimPad.

 Na większych powierzchniach
można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść LOBACARE WPC Refresh przez spryskanie i wyrównanie maszynowe 
(maszyna jedno tarczowa z tarczą z białym padem LOBASAND SuperPad).

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem 
szlifierskim, szmatkami do materiału itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze albo zutylizować jako 
materiały groźne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Ważne wskazówki

WPC Refresh 


