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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii de prelucrare

• Suprafața trebuie să fie uscată înainte de aplicare. Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse la radiații solare puternice, 
deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.

• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant
Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să fie diluat!

Aparat aplicator/consum de material
Recipient de pulverizare LOBATOOL, ştergător, TrimPad sau şervețel / 10-30 ml/m² (30-100m²/l).

Date despre produs

Nr. articol
10721 1 l 6 480

GISCODE Ö60

Ingrediente hidrocarburi alifatice, uleiuri vegetale modificate, Apă, sicative fără conţinut de cobalt

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheţ.

Ulei de întreţinere pe bază de solvent. Impulsul de prospețime al 
podelei dumneavoastră WPC: îngrijiți suprafețele tocite, uzate şi 
conferiți-le un nou luciu mat mătăsos.

• Îmbunătățirea aspectului vizual pentru WPC şi suprafețe de lemn 
tratate cu ulei

• Restabileşte aspectul mat-mătăsos
• Prelucrare sigură şi simplă
• Adecvat pentru WPC şi suprafețe de lemn tratate cu ulei

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru întreținerea WPC şi a lemnului tratat cu ulei.

 NOU Podeaua terasei dumneavoastră are un aspect îmbătrânit? Noi 
avem soluția: WPC Refresh, întreținerea care redă prospețimea!

WPC Refresh 
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INFORMAŢII TEHNICE

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a 
pensulelor.

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C şi o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai 
scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de 
întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Indicaţii de siguranţă:  la prelucrarea şi uscarea produselor cu conţinut mare de solvenţi se produc vapori inflamabili de 
solvenţi. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiţi riguros spaţiile de 
lucru şi de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spaţiile de lucru şi auxiliare, astfel încât 
acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitaţi orice formare de scântei, de asemenea, la instalaţiile electrice. 
Menţineţi recipientele cu materiale închise etanş. Îndepărtaţi componentele sensibile la solvenţi, plantele sau animalele 
(acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenţi.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, 
sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi 
condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei 
cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele 
actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu 
sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi 
pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

Durată de uscare
• Se poate călca cu atenţie după 4-6 ore.
• Utilizare completă şi acoperire după 12 ore.

Utilizare:
Curățați suprafața astfel încât să nu mai existe praf (măturare, aspirare). Curățați podelele cu impurități aderente prin 
ştergerea umedă cu LOBACARE DeckCleaner. După uscarea completă, aplicați un strat subțire, uniform de LOBACARE WPC 
Refresh. După un timp scurt de acționare, egalizați cu o lavetă fără scame, un ştergător LOBATOOL sau LOBATOOL TrimPad, 
fără a lăsa resturi în urmă.

 Pe suprafeţele mari
se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicați LOBACARE WPC Refresh prin pulverizare şi egalizare mecanizată 
(maşină cu disc rotativ cu LOBASAND SuperPad de culoare albă).

Păstraţi lavetele, discurile şi alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziţi cu apă uleiul amestecat cu praf 
de şlefuire, lavetele textile etc. sau păstraţi-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminaţi-le fără pericol de 
incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Indicaţii importante

WPC Refresh 


